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MISSÃO
Produzir e Divulgar Conhecimento Cientí fi co, visando fortalecer e contribuir 
a Práti ca Profi ssional por meio da oferta de Produtos e Serviços com alto 
padrão de qualidade e credibilidade no segmento de Psicologia.

VISÃO
Ampliar Liderança no mercado brasileiro mantendo-se como a maior, melhor 
e mais confi ável Editora de Psicologia e Expandir Presença no mercado 
internacional.

VALORES
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INOVAÇÃO
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eventos
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A Vetor Editora é uma empresa de Soluções 
com garanti a comprovada pela experti se de 

mais de 50 anos de atuação no mercado.



LIVROS
Com quase meio século de tradição e ocupando o posto de principal editora 
da área psicológica no Brasil, a Vetor Editora tem em seu catálogo mais de 
200 tí tulos de livros, tanto de conteúdo técnico como de assuntos mais 
abrangentes. Apesar de ter como foco a avaliação psicológica em seus mais 
diferentes contextos, os tí tulos se distribuem em diversas categorias, tais 
como:

APRENDIZAGEM

ARTETERAPIA

AVALIAÇÃO PSICOLÓGICA

ÉTICA

FOBIA E PÂNICO

GERONTOLOGIA

INCLUSÃO SOCIAL/DEFICIÊNCIAS

ORIENTAÇÃO PROFISSIONAL

PSICANÁLISE

PSICODIAGNÓSTICO

PSICOLOGIA ANALÍTICA

PSICOLOGIA GERAL

PSICOLOGIA HUMANISTA

PSICOLOGIA JURÍDICA

PSICOTERAPIA

RECURSOS HUMANOS

RELIGIÃO

SAÚDE

TRANSTORNO ALIMENTAR

VIOLÊNCIA

Além dos tí tulos comercializados no formato tradicional, também temos 
trabalhado com a opção on demand. Nessa categoria, os livros são feitos a 
parti r da solicitação de compra do cliente.

Temos como políti ca manter a constante renovação do catálogo, lançando 
livros que atendam as demandas atuais, sem perder a tradição de contar com 
autores tradicionais e reconhecidos no mercado.

Nesse catálogo serão apresentados os tí tulos disponíveis atualmente.
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A APRENDIZAGEM DA 
LEITURA E DA ESCRITA

Este livro apresenta uma série de investi gações 
desenvolvidas por pesquisadores brasileiros sobre os 
aspectos cogniti vos envolvidos na leitura. Essas pesquisas 
abordam a estrutura cogniti va da leitura e o papel de 
variáveis envolvidas no desenvolvimento dessa habilidade, 
bem como a consciência fonêmica e a nomeação seriada 
rápida. Além disso, as pesquisas descritas elucidam os 
fatores envolvidos na compreensão de textos e testam 
estratégias de leitura que ajudam na compreensão. Por fi m, 
discute-se o papel da seleção das palavras e das tarefas a 
serem uti lizadas em avaliações cogniti vas da leitura. Esta 
obra ajudará a entender os fatores envolvidos no bom e 
no mau desenvolvimento da leitura e de sua compreensão, 
além de trazer refl exões sobre questões envolvidas 
nas tarefas uti lizadas para avaliar essa habilidade. É 
leitura recomendada para psicólogos, fonoaudiólogos e 
educadores.

Organizadores: Antonio Roazzi, Jerusa Fumagalli 
de Salles e Francis Ricardo dos Reis Justi 

ISBN: 978-85-7585-716-8
Edição: 1ª Edição

Ano: 2013
Tamanho: 14 x 21 cm

Páginas: 168

Contribuições de Pesquisas

APRENDIZAGEM DA LEITURA 
E DA ESCRITA

O objeti vo do estudo apresentado neste livro foi investi gar
a relação entre habilidades metalinguisti cas (consciência 
fonológica e consciência sintáti ca) e desempenho na leitura
e na escrita. O estudo permiti u mostrar que as difi  culdades
de aprendizagem da linguagem escrita estão relacionadas 
predominantemente com problemas de natureza 
fonológica.

Sandra Regina Kirchner Guimarães

ISBN: 85-7585-109-8
Edição: 1ª Edição

Ano: 2005
Tamanho: 14 x 21 cm

Páginas: 260

O papel das habilidades metalingüísticas

08



APRENDIZAGEM DA 
LINGUAGEM ESCRITA

Este livro apresenta uma série de investi gações 
desenvolvidas por pesquisadores brasileiros sobre 
os aspectos cogniti vos envolvidos na leitura. Essas 
pesquisas abordam a estrutura cogniti va da leitura e 
o papel de variáveis envolvidas no desenvolvimento 
dessa habilidade, bem como a consciência fonêmica e 
a nomeação seriada rápida. Além disso, as pesquisas 
descritas elucidam os fatores envolvidos na compreensão 
de textos e testam estratégias de leitura que ajudam na 
compreensão. Por fi m, discute-se o papel da seleção das 
palavras e das tarefas a serem uti lizadas em avaliações 
cogniti vas da leitura. Esta obra ajudará a entender os 
fatores envolvidos no bom e no mau desenvolvimento da 
leitura e de sua compreensão, além de trazer refl exões 
sobre questões envolvidas nas tarefas uti lizadas para 
avaliar essa habilidade. É leitura recomendada para 
psicólogos, fonoaudiólogos e educadores.

Organizadoras: Sandra Regina Kirchner Guimarães
Maria Regina Maluf

ISBN: 978-85-7585-357-3
Edição: 1ª Edição
Ano: 2010
Tamanho: 14 x 21 cm
Páginas: 360

Contribuições da Pesquisa

APRENDIZAGEM SIGNIFICATIVA

Este livro propoe uma refl exão sobre o aprender que 
propicia ao ser humano o uso de sua capacidade de 
compreender e elaborar ou, em outras palavras, aprender 
com signifi cado. Em linhas gerais o que se oferece sao 
subsídios teóricos e epistemológicos sobre o aprender 
em situação formal de ensino e em situações não especifi  
cadas, e discuti r lacunas e comprometi mentos do 
aprender com exemplos em diferentes áreas de pesquisa. 
Os capítulos tem uma linha mestra que e sugerida no 
tí tulo do livro Aprendizagem Signifi  cati va: condições para 
ocorrência e lacunas que levam a comprometi mentos. 
Esta publicação terá ati ngido seu objeti vo se alertar para 
a importância das condições oferecidas para que ocorra o 
aprender com signifi  cado e realizado sua meta central se
fi car evidenciado que, para dimensionar comprometi mentos 
no desenvolvimento da aprendizagem, e indispensável 
uma análise cuidadosa das lacunas nas condições 
requeridas para esse aprender.

Organizadores: Elcie F. Salzano Masini
Marco Antonio Moreira

ISBN: 978-85-7585-250-7
Edição: 1ª Edição
Ano: 2008
Tamanho: 14 x 21 cm
Páginas: 296

Condições para Ocorrência & Lacunas que Levam a 
Comprometimentos
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CRIATIVIDADE NO ENSINO 

SUPERIOR: UMA PERSPECTIVA 
INTERNACIONAL

O livro abrange perspecti vas teóricas e práti cas, de forma 
a trazer, de uma forma ampla, refl  exões sobre temas 
diversos relacionados à criati vidade no ensino superior. São 
enfocados ambientes formais e informais, que abrangem 
concepções e experiências de estudantes e professores 
com o objeti vo de demonstrar a importância e o impacto 
da criati vidade na âmbito do ensino superior.

Organizadoras: Solange Muglia Wechsler e
Tati ana de Cássia Nakano

ISBN: 978-85-7585-462-4
Edição: 1ª Edição

Ano: 2011
Tamanho: 14 x 21 cm

Páginas: 296

DESENVOLVIMENTOS
SOCIOCOGNITIVOS

O estudo da teoria da mente ocupa lugar central na 
investi gação do desenvolvimento sociocogniti vo e é hoje 
um dos tópicos de pesquisa mais produti vos da psicologia 
contemporânea. Teoria da mente refere-se as concepções 
precoces que as crianças tem sobre pessoas e sobre a ação 
humana. São investi gadas as mudanças no entendimento 
precoce da teoria da mente e a infl uência da linguagem, 
das variáveis socioculturais, da interação social e dos 
mecanismos cerebrais na sua emergência. Neste livro, 
estudos brasileiros tratam destas questões, tanto teórica 
como empiricamente. Os autores esperam que esses 
estudos tragam novas contribuições para a educação e 
inspirem novas e produti vas investi gações.

Maria Regina Maluf e Tania Mara Sperb

ISBN: 85-7585-109-8
Edição: 1ª Edição

Ano: 2005
Tamanho: 14 x 21 cm

Páginas: 260

Estudos Brasileiros sobre Teoria da Mente
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DIFICULDADE DE ENSINAGEM

Ao falar em ensinagem e não, em ensino, a autora 
apresenta algo de novo, que começa pela consideração 
do tradicional tema do ensino como um processo de 
natureza relacional. Quando se muda uma palavra, muda-
se os domínios de ação e os domínios de convivência, 
implicados no signifi cados da palavra. De acordo com o 
signifi  cado defi niti vo, o conceito proposto pela autora 
envolve a inclusão do contexto emocional a parti r do 
qual o professor constrói a sua subjeti vidade e que, 
necessariamente, estará envolvido na sua ação de 
ensinar. Por tudo isso, este livro apresenta-se como uma 
obra fundamental para todos aqueles que compreendem 
a educação como uma práti ca por excelência para a 
transformação social e que entendem que o futuro de um 
organismo não está determinado, como afi rma Maturana, 
pela sua origem.

Elizabeth Polity

ISBN: 85-87516-83-3
Edição: 1ª Edição
Ano: 2002
Tamanho: 14 x 21 cm
Páginas: 240

Que História é Essa...?

O DESENVOLVIMENTO DE 
COMPETÊNCIAS SOCIOCOGNITIVAS

O estudo das competências sociocogniti vas ocupa 
um lugar central na investi gação do desenvolvimento 
sociocogniti vo e é hoje um dos tópicos de pesquisa 
mais produti vos da psicologia contemporânea. Os temas 
abordados apresentam como característi ca comum a 
aceitação da interação social como propulsora dos diversos 
aspectos do desenvolvimento sociocogniti vo. Assim, a 
aquisição e O desenvolvimento da linguagem, em especial 
em seus aspectos pragmáti cos; a evolução da capacidade 
de representar a si e aos outros como seres dotados 
de estados mentais, a capacidade e desenvolvimento 
precoces do julgamento moral autônomo; e a importância 
da empati a como construto que interliga os aspectos 
cogniti vos e afeti vos presentes na sociocognição atesta 
esta preferência teórico-epistemológica. Os autores 
esperam que os trabalhos apresentados promovam 
a troca entre pesquisadores de várias áreas sobre o 
tema das competências sociocogniti vas e suscitem 
novas e produti vas investi gações, tornando este livro 
uma ferramenta úti l para a consulta de psicólogos, 
pesquisadores e estudantes, tanto de graduação como de 
pós-graduação, que têm interesse no atendimento clínico 
e educacional das crianças.

Organizadores: Antonio Roazzi e
Tania Mara Sperb

ISBN: 978-85-7585-698-7
Edição: 1ª Edição
Ano: 2013
Tamanho: 14 x 21 cm
Páginas: 256

Novas Perspectivas
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Como uma criança aprende a falar? A organizar a linguagem?
A contar histórias? Como decifra o código linguísti co e 
qual o papel que os outros exercem no processo dessa 
construção? Este livro é parte da coleção Psicologia da 
Linguagem e é produto do trabalho de pesquisa e de 
magisterio de pesquisadores do desenvolvimento da 
linguagem no Brasil. Os autores são integrantes do Grupo 
de Trabalho (GT) “Desenvolvimento Sociocogniti vo e da 
Linguagem” da Associação Nacional de Pesquisa e Pós-
Graduação em Psicologia (ANPEPP). No livro, focam 
aspectos fundamentais e atuais do desenvolvimento 
da linguagem, como: a percepção da fala, o “input”, a 
morfossintaxe, as palavras, a pragmáti ca e a narrati va. Os 
textos desti nam-se a alunos de graduação em psicologia, 
linguísti ca, educação e áreas afi ns.

Maria Alice de Matt os Pimenta Parente e
Zena Winona Eisenberg

ISBN: 978-85-7585-462-4
Edição: 1ª Edição

Ano: 2010
Tamanho: 14 x 21 cm

Páginas: 188

PSICOPEDAGOGIA, 
DESENVOLVIMENTO HUMANO E 

COTIDIANO ESCOLAR

Dada à multi plicidade de fatores e personagens inter-
relacionados no processo de aprendizagem, nesse livro 
a intenção é explorar perspecti vas teóricas e práti cas 
diferentes para auxiliar na atuação dos vários atores sociais 
envolvidos. Ao longo dos capítulos, se verifi ca o esforço 
para oferecer ao leitor ferramentas de discussão e refl exão 
acerca da diversidade de ação e pesquisa no complexo 
cenário escolar.

Organizadores: Daniel Bartholomeu, José Maria 
Monti el e Marjorie Cristi na Rocha da Silva

ISBN: 978-85-7585-743-4
Edição: 1ª Edição

Ano: 2014
Tamanho: 16 x 23 cm

Páginas: 316

da Construção da Fala às Primeiras Narrativas

12



PSICOPEDAGOGIA DOS 
FANTOCHES

A autora nos mostra neste livro que é possível integrar 
a expressividade artí sti ca que permeia a construção 
de fantoches a visão de conhecimento prati cado como 
construção, reafi  rmando que são indissociáveis as 
dimensões cogniti vas e afeti vas para a efeti vação da 
aprendizagem.

Dilaina Paula dos Santos

ISBN: 85-7585-183-7
Edição: 1ª Edição
Ano: 2006
Tamanho: 14 x 21 cm
Páginas: 168

Jogo de Imaginar, Construir e Narrar

PSICOPEDAGOGIA - UM MODELO
FENOMENOLÓGICO

E um livro baseado na práti ca psicopedagógica em uma 
insti tuição pública que a transcende, proporcionando aos
psicopedagogos, professores, pais, psicanalistas e 
psicólogos uma contribuição profunda para a compreensão 
do porque de um jovem se opor a aprendizagem e da real 
importância de envolvê-lo para enfrentar e assumir os 
riscos, desenvolvendo e ampliando suas possibilidades 
de compreender a si mesmo e ao mundo.

Roseli Bacili Laurenti 

ISBN: 85-7585-065-2
Edição: 1ª Edição
Ano: 2004
Tamanho: 14 x 21 cm
Páginas: 202
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APRENDIZAGEM

A autora focaliza a questão da falta de comunicação familiar
como um fator que impede a criança de estruturar 
e desenvolver seus pensamentos, gerando medo e 
ansiedades. Ressalta, ainda, a importância da qualidade do 
vínculo na relação mãe-fi lho nos primeiros anos de vida da 
criança.

Leila Sara José Chamat

ISBN: 85-87516-47-7
Edição: 1ª Edição

Ano: 1997
Tamanho: 14 x 21 cm

Páginas: 112

SUCESSO EM TDAH!

Em Sucesso em TDAH! Soluções para melhorar a autoesti ma, 
a especialista em TDAH, Kerin Bellak-Adams, apresenta 
um método único e práti co para trabalhar com crianças 
e adolescentes que precisam vencer alguns dos desafi os 
frequentemente encontrados em pessoas diagnosti cadas 
com TDAH. Desenvolvido para crianças e adolescentes com 
idades entre 7 e 17 anos, este livro fornece ferramentas 
moti vacionais que ajudam as crianças a viver uma mudança 
drásti ca em sua ati tude com relação a elas mesmas, 
ajudando-as a desenvolver novos comportamentos que 
vão permiti r que tenham êxito dentro e fora das escolas. 
Exercícios de apoio e planilhas ajudam alunos a dominar o 
gerenciamento de tempo, melhorar comunicação com pais 
e professores, desenvolver um senso de responsabilidade 
por suas ações,aumentar a autodisciplina e descobrir seus 
próprios talentos que estavam escondidos.

Kerin Bellak-Adams

ISBN: 978-85-7585-743-4
Edição: 1ª Edição

Ano: 2014
Tamanho: 16 x 23 cm

Páginas: 316

Um Enfoque Psicopedagógico

Soluções para Melhorar a Autoestima:
Método do Diário

14
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A autora é competente psicóloga e professora universitária, 
especializada no pensamento de Jung que serve de 
eixo epistemológico para sua pesquisa e ajuda em suas 
conclusões. Este livro amplia os horizontes da pesquisa 
fundamentada na práti ca psicológica em relação a questões 
de dinâmica social, de ati tudes éti cas, estéti cas e religiosas 
e torna-se instrumento valioso para os que trabalham na 
área da saúde mental e da religião. A leitura é agradável, o 
esti lo, fl uente, e as idéias, provocadoras.

Sonia Maria Bufarah Tommasi

ISBN: 85-7585-108-X
Edição: 1ª Edição

Ano: 2005
Tamanho: 14 x 21 cm

Páginas: 316

ARTETERAPIA E MANDALAS

Esse livro trata de uma questão fundamental em nossa 
era: o trabalho interdisciplinar aplicado ao campo da 
psicoprofi laxia, da psicoterapia e da educação. Observamos 
atualmente profi ssionais de diferentes áreas reunidos na 
busca de perspecti vas terapêuti cas condizentes com as 
últi mas descobertas cientí fi cas, entre essas, aquelas que 
comprovam a interdependência de fatores psicológicos 
e orgânicos e a importância da educação formati va na 
prevenção da saúde geral.
Por outro lado, o avanço das ciências da religião permite 
uma visão aprofundada da função dos símbolos e da 
religiosidade em diferentes culturas na verifi cação, por 
exemplo, dos mecanismos de cura presentes em rituais 
religiosos. C. G. Jung, um dos mais importantes psiquiatras 
do século XX, fez uma importante contribuição ao trazer 
para o campo acadêmico o estudo das religiões ocidentais 
e orientais. Em especial, seus estudos sobre a expressão 
artí sti ca e sobre a mandala na manutenção do equilíbrio 
psicológico de pacientes neuróti cos e psicóti cos abriram 
novas perspecti vas educati vas e terapêuti cas. As artes 
ganharam um novo olhar, à medida que se percebeu 
a função das mesmas na expressão da psique e no 
desenvolvimento das habilidades cogniti vas e percepti vas.

Irene Gaeta Arcuri e Monalisa Dibo

ISBN: 978-85-7585-310-8
Edição: 1ª Edição

Tamanho: 22,5 x 28 cm
Páginas: 184

Uma viagem simbólica com pacientes psiquiátricos

Uma Abordagem Junguiana
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ARTETERAPEUTA

Este livro parte da necessidade intrínseca de compreender
a essência do Arteterapeuta como Cuidador da Psique. O
encontro de vários autores, com conhecimentos 
e experiências diferentes, marca o diferencial na 
composição dos capítulos. A somatória das energias 
fí sica, emocional, mental e éti ca formou uma egrégora 
de cura. Cada capítulo concentra conhecimento teórico 
e práti co e energia fí sica emocional de seu autor, 
esti mulando o pensar, o repensar sobre a essência 
do Arteterapeuta, como um cuidador da psique. Esse 
profi ssional que trabalha em prol do desenvolvimento do 
autoconhecimento, da criati vidade, da saúde integral e 
da postura éti ca prioriza a ecoformação e a qualidade de 
vida individual e coleti va. Esta obra é fundamental para a 
formação de arteterapeutas.

Organizadora: Sonia Maria Bufarah Tommasi

ISBN: 978-85-7585-469-3
Edição: 1ª Edição
Ano: 2011
Tamanho: 14 x 21 cm
Páginas: 288

Um cuidador da psique

ARTETERAPIA E O CORPO SECRETO

A autora é competente psicóloga e professora 
universitária, especializada no pensamento de Jung que 
serve de eixo epistemológico para sua pesquisa e ajuda 
em suas conclusões. Este livro amplia os horizontes da 
pesquisa fundamentada na práti ca psicológica em relação 
a questões de dinâmica social, de ati tudes éti cas, estéti cas 
e religiosas e torna-se instrumento valioso para os que 
trabalham na área da saúde mental e da religião. A leitura 
é agradável, o esti lo, fl uente, e as idéias, provocadoras.

Irene Gaeta Arcuri

ISBN: 85-7585-170-5
Edição: 1ª Edição
Ano: 2006
Tamanho: 14 x 21 cm
Páginas: 140

Técnicas Expressivas Coligadas ao Trabalho Corporal
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ARTETERAPIA

Os autores deste livro se propõem a discuti r os paradigmas 
de seus trabalhos e suas práxis de forma isenta de 
corporati vismos e preconceitos. Esta obra torna-se dessa 
maneira um marco nesses campos de estudos, porque 
anuncia a necessidade de pensarmos a separação que a 
cultura ocidental fez entre fi losofi a e ciência, arte e religião 
em termos da valorização do pensar, fazer e senti r.

Organizadora: Irene Gaeta Arcuri

ISBN: 85-7585-176-4
Edição: 1ª Edição

Ano: 2006
Tamanho: 14 x 21 cm

Páginas: 200

Um Novo Campo do Conhecimento

ARTETERAPIA

O autor é um estudioso das áreas de psicologia e de arte. 
Sintonizado com as questões da interdisciplinaridade 
e da transdisciplinaridade discute a tarefa de integrar 
teoria e poéti ca, conhecimento e emoção, ciência e arte, 
o senti r-pensar-fazer próprio com o dos outros. Discute 
abrangências e limitações do que é e do que não é 
arteterapia, do que pode vir a ser ou não este campo em 
desenvolvimento de teorias e práti cas, no qual seriedade, 
dedicação e éti ca se impõem como pontos nodais.

Alejandro Reisin

ISBN: 85-7585-175-6
Edição: 1ª Edição

Ano: 2006
Tamanho: 14 x 21 cm

Páginas: 240

Semânticas e Morfologias
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TÉCNICAS DE RELAXAMENTO

Petho Sandor um dos grandes conhecedores das técnicas 
de relaxamento realizou inumeras pesquisas sobre o 
assunto com seus grupos de estudo e chama bastante a 
atenção do leitor sobre o uso inadequado da técnica do 
relaxamento. Coloca o relaxamento como uma técnica 
indispensável para propiciar as pessoas descontração 
e tranquilidade e procura mostrar sua importância na 
psicologia, fonoaudiologia e terapia ocupacional em 
outras áreas.

Petho Sandor

ISBN: 85-87516-45-0
Edição: 1ª Edição
Ano: 1982
Tamanho: 14 x 21 cm
Páginas: 170

PENSANDO A ARTETERAPIA

A vida se manifesta de várias maneiras que os estudiosos
dividem em campos específi  cos, para maior compreensão 
e para argumentação didáti ca. As experiências humanas 
envolvem tantos aspectos que só é possível discuti -los 
separadamente por um esforço intelectual, posto que a 
vida é multi facetada. A vivência de fenômenos apreendidos 
pela cognição ou emoção, sejam estéti cos, espirituais, 
fi  losófi  cos ou cientí fi  cos, é parte integrante do existi r 
humano. Existi r é uma ati vidade de constante interação 
de aspectos internos e externos, psique e sociedade, 
indivíduo e ambiente, imanente e transcendente. Buscar 
entender a relação desses campos como investi gação 
e práti ca da saúde, seja mental, orgânica ou ecológica, 
é fundamental para ampliar horizontes na busca da 
integração com a própria natureza e a Terra.

Organizadora: Sonia Maria Bufarah Tommasi

ISBN: 978-85-7585-673-4
Edição: 1ª Edição
Ano: 2012
Tamanho: 14 x 21 cm
Páginas: 220

com Arte, Ciência e Espiritualidade

TERAPIAS EXPRESSIVAS

A arte não se limita apenas ao estéti co. Ela tem uma 
função simbólica, criando “substi tutos da vida” sem 
nunca ser descrição do real. Neste livro o autor procura 
mostrar que a arte passa a ser um instrumento técnico 
e conceitual, que revela a interioridade do ser humano. 
A arteterapia se integra como um dos mais importantes 
metódos de trabalho com o ser humano.

Liomar Quinto de Andrade

ISBN: 85-87516-14-0
Edição: 1ª Edição
Ano: 2000
Tamanho: 14 x 21 cm
Páginas: 180
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AVALIAÇÃO PSICOLÓGICA

Junto à colaboração de autores envolvidos em trabalhos 
voltados ao estudo de populações minoritárias, esta obra
pretende diminuir a escassez de materiais dentro da 
temáti ca, bem como atrair e aproximar profi ssionais 
e pesquisadores para a área. Além disso, traz uma 
diversidade de temas e de populações capaz de ati ngir 
diferentes ti pos de interessados nas mais diversas áreas.

Organizadoras: Carolina Rosa Campos e
Tati ana de Cássia Nakano

ISBN: 978-85-7585-738-0
Edição: 1ª Edição
Ano: 2014
Tamanho: 14 x 21 cm
Páginas: 236

Direcionada a Populações Específicas

A PSICOLOGIA DAS DIFERENÇAS 
DE SEXO

As diferenças de sexo despertam grande interesse nos 
meios de comunicação social. Este livro esta estruturado 
para expor de forma clara os resultados acumulados 
pela ciência sobre as diferenças fí sicas, intelectuais, de 
personalidade e de saúde que separam as mulheres dos 
homens. São muitas as perguntas respondidas nestas 
páginas. Por exemplo: de que depende que sejamos 
mulheres ou homens? Os hormônios infl uênciam nossa 
conduta? As mulheres são incapazes de ler um mapa? Por 
que existem mais delinquentes homens? E verdade que 
elas falam pelos cotovelos? São eles mais “saudáveis”? 
São elas mais expressivas? Adoecem de modo igual? 
Eles vivem em Marte e elas em Vênus? Os autores 
sustentam que o autoconhecimento também pode ser de 
extraordinária uti lidade para mudarmos aquilo que não 
gostamos e reforçarmos aquilo que nos faz senti r bem: 
saber em que diferem os homens das mulheres pode 
servir justamente para o mesmo objeti vo.

Maria Jayme Zaro e Roberto Colom.

ISBN: 978-85-7585-204-0
Edição: 1ª Edição
Ano: 2007
Tamanho: 16 x 23 cm
Páginas: 362
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A ATUALIZAÇÃO EM AVALIAÇÃO E 
TRATAMENTO DAS EMOÇÕES

A presente obra é permeada por diferentes tópicos 
relacionados ao campo de estudo das emoções. Alguns 
capítulos se direcionam mais aos aspectos conceituais e 
teóricos das emoções, enquanto outros desti nam-se aos 
aspectos empíricos. Logicamente, seria impossível esgotar 
todo assunto com apenas um livro, mas seu propósito 
está em trazer visões críti cas e atualizadas, amparadas nas 
recentes pesquisas na área. Nesse senti do, espera-se que 
a contribuição da presente coletânea estenda-se tanto nos
nichos mais conjecturais quanto na perspecti va com base 
em evidências.

Organizadores: Daniel Bartholomeu, José 
Maria Monti el, Fabiano Koich Miguel, Lucas de 
Francisco Carvalho e José Maurício Haas Bueno

ISBN: 978-85-7585-713-7
Edição: 1ª Edição

Ano: 2013
Tamanho: 16 x 23 cm

Páginas: 528

ATUALIZAÇÃO EM 
AVALIAÇÃO E TRATAMENTO 

DAS EMOÇÕES - VOL.2

Falar de relações interpessoais é abordar um campo amplo 
de pesquisa, já que inúmeros processos psicológicos se 
entrelaçam para produzir comunicações e a percepção 
destas. Tal fato fez com que o tema fosse abordado 
historicamente por diferentes abordagens teóricas dentro 
da Psicologia e áreas afi  ns visando desvelar aspectos 
específi  cos de cada um destes processos. Longe de dar 
conta de tal complexidade, esta obra apresenta diferentes 
perspecti vas e contextos em que as interações sociais 
ocorrem, buscando trazer atualizações que subsidiem a 
práti ca profi ssional no campo das relações interpessoais. 
Os autores são renomados pesquisadores em cada um dos 
aportes tratados e trazem o que há de melhor e atual em 
cada um dos temas.

Organizadores: Fabiano Koich Miguel, José Maurício 
Haas Bueno, Lucas de Francisco Carvalho, Daniel 
Bartholomeu e José Maria Monti el.

ISBN: 978-85-7585-775-5
Edição: 2ª Edição

Ano: 2016
Tamanho: 16 x 23 cm

Páginas: 256
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AVALIAÇÃO PSICOLÓGICA

O desenvolvimento cientí fi  co das últi mas décadas na 
psicologia possibilita a investi gação e intervenção em 
disti ntas áreas e em diferentes ati vidades. A avaliação 
psicológica tem colaborado para o estabelecimento de 
novos desafi  os em variados campos de ação. Nesta obra 
o leitor encontrará, junto ao trabalho de pesquisadores 
de diversos países, a expressão da avaliação psicológica 
nas mais diversas ati vidades: a avaliação em processos 
terapêuti cos psicodinâmicos, a avaliação assisti da de 
crianças, os aspectos neuropsicológicos da afasia, as 
ações relacionadas ao contexto forense, entre outros. 
São disti ntos fazeres em diversas perspecti vas e 
contextos, abarcando os limites da avaliação psicológica, 
apresentados por pesquisadores brasileiros, argenti nos e 
cubanos de forma a demonstrar a extensão e a práti ca da 
pesquisa e da intervenção em avaliação psicológica. Trata-
se de uma obra dirigida ao profi  ssional e ao acadêmico de 
psicologia que buscam a atualização de temas e enfoques 
do processo avaliati vo.

Organizador: João Carlos Alchieri

ISBN: 978-85-7585-210-1
Edição: 1ª Edição
Ano: 2007
Tamanho: 14 x 21 cm
Páginas: 292

Perspectivas e Contextos

DEPRESSÃO

Este livro discute a depressão na infância e adolescência. 
Procura resgatar sua história, descrever as teorias 
explicati vas a respeito, traçando sua conceituação, sua 
sintomatologia e seu diagnósti co. A ênfase recai na medição 
da depressão, mostrando instrumentos disponíveis e seus 
parâmetros psicométricos. Procura, ainda, identi fi car 
sua prevalência, mapeando seus correlatos e discuti ndo 
formas de tratá-la, ponderando a especifi cidade 
de crianças e adolescentes, que podem responder 
diferentemente. Oferece insights sobre a necessidade de 
diferenciar as dimensões de traço e estado da depressão, 
que podem ser importantes para defi nir estratégias para 
tratamento, evitando abusar de psicofármacos, mas 
sem generalizar práti cas psicoterápicas. Finalmente, ele 
não pretende ser a palavra fi nal sobre o tema, mas uma 
introdução para os que se interessam, possibilitando que 
conheçam as múlti plas medidas disponíveis, a exemplo 
do Inventário de Depressão Infanti l. É essencialmente 
dirigido a estudantes de graduação e pós-graduação 
em Psicologia e Psiquiatria, podendo, contudo, ser uma 
fonte importante de consulta de diversos profi  ssionais 
da saúde.

Rildésia S. V. Gouveia e Valdiney V. Gouveia

ISBN: 978-85-7585-694-9
Edição: 1ª Edição
Ano: 2013
Tamanho: 14 x 21 cm
Páginas: 108

na Infância e Adolescência
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ELABORAÇÃO DE LAUDOS

PSICOLÓGICOS
Um Guia Descomplicado

Este livro ensina a elaborar laudos psicológicos desmiti fi cando as difi culdades tão 
comumente relacionadas à sua produção. Do mesmo modo que busca discuti r sobre 
uma série de fenômenos que são indissociáveis à produção deste documento técnico. 
A elaboração de um laudo de psicológico representa uma trajetória que se inicia com 
a práti ca de leitura e interpretação dos mais variados fenômenos humanos e resulta 
em uma escrita técnica, qualifi cada e éti ca.

Rockson Costa Pessoa

ISBN: 978-85-7585-834-9
Edição: 1ª Edição

Ano: 2017
Tamanho: 16 x 23 cm

Páginas: 84
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uma série de fenômenos que são indissociáveis à produção deste documento técnico. 
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ISBN: 978-85-7585-834-9
Edição: 1ª Edição

Ano: 2017
Tamanho: 16 x 23 cm

Páginas: 84

ELABORAÇÃO DE LAUDOS
PSICOLÓGICOS

Um Guia Descomplicado

Este livro ensina a elaborar laudos psicológicos desmiti fi cando as difi culdades tão 
comumente relacionadas à sua produção. Do mesmo modo que busca discuti r sobre 
uma série de fenômenos que são indissociáveis à produção deste documento técnico. 
A elaboração de um laudo de psicológico representa uma trajetória que se inicia com 
a práti ca de leitura e interpretação dos mais variados fenômenos humanos e resulta 
em uma escrita técnica, qualifi cada e éti ca.

Rockson Costa Pessoa

ISBN: 978-85-7585-834-9
Edição: 1ª Edição

Ano: 2017
Tamanho: 16 x 23 cm

Páginas: 84

Sumário online
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FACETAS DO FAZER EM AVALIAÇÃO 
PSICOLÓGICA

O esforço conjunto dos pesquisadores que parti ciparam 
da 10. reunião da Associação Nacional de Pesquisa e 
Pós-Graduação em Psicologia, esta refl eti do nesta obra, 
que traz as produções de profi ssionais de diferentes 
partes do Pais, como Rio Grande do Sul, Sao Paulo, 
Rio de Janeiro, Salvador e Rio Grande do Norte. Com 
a colaboração de integrantes do Grupo de Trabalho de 
Avaliação Psicológica da ANPEPP, Facetas do fazer em 
avaliação psicológica pretende diminuir as distâncias 
regionais do País e aproximar estudiosos, profi  ssionais 
e pesquisadores da área. Ao lado disso, mostra uma 
diversidade de temas e dúvidas que refl etem tanto 
uma consequência do desinteresse de algumas décadas 
pela érea, como também a reação produti va para seu 
revigoramento.

Organizadores: Ana Paula Porto Noronha, Acácia Aparecida Angeli dos Santos
e Fermino Fermandes Sisto

ISBN: 978-85-7585-210-1
Edição: 1ª Edição
Ano: 2007
Tamanho: 14 x 21 cm
Páginas: 292

HISTÓRIA DOS TESTES PSICOLÓGICOS

Este livro aborda as origens dos testes psicológicos e 
as transformações das concepções originais à medida 
que são levadas para contextos históricos e sociais 
diversos. Trata-se de um convite para a refl exão sobre a 
conformação do campo do exame psicológico, de suas 
origens aos dias de hoje, de extrema relevância para 
docentes, estudantes e profi ssionais da área.

Maria Cecilia de Vilhena Moraes

ISBN: 978-85-7585-459-4
Edição: 1ª Edição
Ano: 2011
Tamanho: 14 x 21 cm
Páginas: 154

Origens e Transformações
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Técnicas de Exame Psicológico:
Os Fundamentos

Este livro consti tui uma versão revista e ampliada da primeira edição publicada em 
2001, a qual teve várias reedições e foi amplamente uti lizada em cursos de graduação 
em diversos estados brasileiros. 
Aborda de forma fácil e modesta a problemáti ca da avaliação psicológica, especialmente 
a dos testes psicométricos, embora vários dos temas abordados possam ser aplicados 
às demais técnicas da área de avaliação. Apresenta os conceitos, os fundamentos e 
os procedimentos sobre os parâmetros básicos da Psicometria. Visa ser um manual 
para estudantes, sobretudo de graduação em Psicologia e Educação, em cursos de 
metodologia nas ciências psicossociais. Procura dar uma visão dos fundamentos e dos 
procedimentos da Psicometria.

Luiz Pasquali

ISBN: 978-85-7585-773-1
Edição: 2ª Edição

Ano: 2016
Tamanho: 16 x 23 cm

Páginas: 232

Sumário online

procedimentos da Psicometria.
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TÉCNICAS DE ENTREVISTA:
Método, Planejamento e Aplicações

Esta obra apresenta um panorama amplo acerca das técnicas de entrevistas, suas 
ti pologias, aplicações em pesquisas e contextos organizacionais, educacionais, clínicos 
e da saúde. São trazidas orientações acerca da construção de roteiros, dicas para a 
realização de boas entrevistas, bem como uma ampla discussão sobre o processo 
de preparação do entrevistador e suas ati tudes, envolvendo aspectos relacionados à 
éti ca, formação, capacitação e avaliação.

Fabio Scorsolini-Comin

ISBN: 978-85-7585-797-7
Edição: 1ª Edição
Ano: 2016
Tamanho: 14 x 21 cm
Páginas: 212Sumário online
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ÉTICA E PSICOLOGIA

O livro apresenta “áreas-lugares” nas quais o psicólogo 
pode desenvolver sua profi ssão: Psicologia Comunitária, 
Jurádica, Escolar, Ambiental, do Trânsito, do Esporte, 
Organizacional e do Trabalho, Clínica, da Saúde, Psicologia 
e as defi ciências, Avaliação Psicológica, Neurociências e 
Pesquisa. Cada capítulo oferece bibliografi a que permite 
o aprofundamento das atuais teorias de cada área, assim 
como da éti ca que subsidia práti cas e pesquisas em prol 
do bem-estar do ser humano.

Elizete Passos

ISBN: 978-85-7585-210-1
Edição: 1ª Edição
Ano: 2007
Tamanho: 14 x 21 cm
Páginas: 190

Teoria e Prática

LUGARES DA PSICOLOGIA

O livro apresenta “áreas-lugares” nas quais o psicólogo 
pode desenvolver sua profi  ssão: Psicologia Comunitária, 
Jurádica, Escolar, Ambiental, do Trânsito, do Esporte, 
Organizacional e do Trabalho, Clínica, da Saúde, Psicologia 
e as defi  ciências, Avaliação Psicológica, Neurociências e 
Pesquisa. Cada capítulo oferece bibliografi a que permite 
o aprofundamento das atuais teorias de cada área, assim 
como da éti ca que subsidia práti cas e pesquisas em prol 
do bem-estar do ser humano.

Organizadora: Berenice Carpigiani

ISBN: 978-85-7585-232-3
Edição: 1ª Edição
Ano: 2008
Tamanho: 14 x 21 cm
Páginas: 296

REVISITANDO A ÉTICA

Revisitando a éti ca com múlti plos olhares e falar sobre 
a condição humana em suas múlti plas manifestações, e 
falar, como Aristóteles, das ações voluntárias e morais 
dos indivíduos, cuja fi nalidade deve ser o sumo bem. Os 
autores apresentam referenciais teóricos reconhecidos 
no mundo fi  losófi  co acadêmico e dialogam sobre a éti ca, 
que se consti tui em companheira constante dos afazeres
de cada um. Revisitando a éti ca com múlti plos olhares 
não dita regras e códigos, mas leva a pensar sobre o 
comportamento éti co.

Organizadora: Sonia Maria Bufarah Tommasi

ISBN: 85-7585-133-0
Edição: 1ª Edição
Ano: 2005
Tamanho: 14 x 21 cm
Páginas: 204

com Múltiplos Olhares
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O Núcleo de Pesquisa, Estudos e Formação em Terapia 
Familiar e Casal (Sistemas Humanos) reuniu sua equipe 
e a experiência de 25 profi ssionais para apresentarem 
uma refl exão sobre questões fundamentais das relações 
humanas que permeiam o coti diano de todas as familias 
e casais. O desafi o de viver um casamento criati vo, 
a moti vação de conhecer melhor como se forma um 
par amoroso, a curiosidade de perceber os modelos 
e as heranças de relacionamento que recebemos de 
nossas familias de origem ao lado da compreensão 
da transformação de valores sociais na sociedade 
contemporânea, os mitos que envolvem o lugar do 
homem e da mulher na consti tuição do par, a diferença de 
idade entre os cônjuges, são alguns dos temas abordados 
nessa obra.

GRITOS E SUSSURROS:

O Núcleo de Pesquisa, Estudos e Formação em Terapia 
Familiar e Casal (Sistemas Humanos) reuniu sua equipe 
e a experiência de 25 profi ssionais para apresentarem 
uma refl exão sobre questões fundamentais das relações 
humanas que permeiam o coti diano de todas as familias 
e casais. O desafi o de viver um casamento criati vo, 
a moti vação de conhecer melhor como se forma um 
par amoroso, a curiosidade de perceber os modelos 
e as heranças de relacionamento que recebemos de 
nossas familias de origem ao lado da compreensão 
da transformação de valores sociais na sociedade 
contemporânea, os mitos que envolvem o lugar do 
homem e da mulher na consti tuição do par, a diferença de 
idade entre os cônjuges, são alguns dos temas abordados 
nessa obra.

Organizadora: Sandra Fedullo Colombo

ISBN: 85-7585-155-1
Edição: 1ª Edição
Ano: 2006
Tamanho: 16 x 23 cm
Páginas: 228

ISBN: 85-7585-156-X
Edição: 1ª Edição
Ano: 2006
Tamanho: 16 x 23 cm
Páginas: 202

Interseções e Ressonância - VOL. I

GRITOS E SUSSURROS:
Organizadora: Sandra Fedullo Colombo
Interseções e Ressonância - VOL. II
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DO PAPAI

Numa narrati va envolvente este livro convida cada pessoa 
a parti cipar da construção do signifi  cado do lugar do pai 
nos tempos contemporâneos a parti r do vivido. Vozes de 
homens, mulheres, adolescentes e crianças unem-se num 
grande coro estéti co do qual o lugar do pai – uma construção 
social – surge como relação organizada em torno de signifi  
cados de amor, responsabilidade e comprometi mento. 
Afeti vo, amoroso e cuidadoso este trabalho é um presente 
para todos, terapeutas e interessados nas relações 
familiares.

Organizadores: Elizabeth Polity, Marcia Zalcman 
Sett on e Sandra Fedullo Colombo

Conversando Sobre o Lugar do Pai na Atualidade

AMOR INFINITO

Difí cil falar de morte numa sociedade que busca o oti mismo 
e o prazer a qualquer preço. Isso refl ete na educação formal 
e informal e aprendemos apenas a ganhar e nunca a perder. 
Quando as perdas da vida chegam até nós, não temos arsenal 
para enfrentá-las principalmente aquelas mais traumáti cas 
- perda de entes queridos. Tendo passado por uma perda 
irreparável de um casal de fi lhos adolescentes, ocorreu-me 
que este é um tema pouco falado e difundido em nosso 
dia-a-dia, pela falta de coragem de trazer à baila assunto 
tão doloroso. Falando de dentro, sendo uma mãe enlutada, 
senti  grande necessidade de comparti lhar senti mentos, 
lembranças e histórias da vida e morte de meus fi lhos, 
poucos queriam ouvir. Paralelamente, no atendimento a 
mães enlutadas constatei o mesmo. Disso resultou este 
livro com histórias narradas por pais enlutados sobre a vida 
e a morte de seus fi lhos. Além de o leitor conhecer parte da 
realidade que cerca pais que perdem fi  lhos, poderá colher
subsídios para melhor compreendê-los e ajudá-los, enfi m, 
ouvi-los.

Alda Patricia Fernandes Nunes Rangel

ISBN: 978-85-7585-245-3
Edição: 1ª Edição

Ano: 2008
Tamanho: 14 x 21 cm

Páginas: 352

Histórias de Pais que Perderam seus Filhos
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PSICOPEDAGOGIA - UM 
ENFOQUE SISTÊMICO

As difi culdades para aprender podem afl igir um membro da
família e contagiar o restante dela, tornando a relação com 
o saber extremamente difí cil. A psicopedagogia, investi da 
de um olhar sistémico, permite uma abordagem familiar 
dessa situação, ti rando o foco do sujeito e redistribuindo 
por todos os membros da família. E essa especifi cidade 
que faz a diferença nesta publicação.

Organizadora: Elizabeth Polity
Terapia Familiar nas Dificuldades de Aprendizagem

ADOÇÃO, LEGISLAÇÃO, 
CENÁRIOS E PRÁTICAS

Como forma de contribuir com o profi  ssional de Psicologia
no campo jurídico, esta obra contempla aspectos legais da
adoção, bem como se propõe a apresentar a diversidade de 
cenários existentes e algumas práti cas desenvolvidas no 
contexto contemporâneo e a parti r da nova lei da adoção, 
que insti tuiu a obrigatoriedade de cursos preparatórios 
para a adoção, entre outras medidas. Algumas práti cas 
são discuti das, representando uma literatura atual e de 
qualidade na área.

ISBN: 978-85-7585-772-4
Edição: 1ª Edição
Ano: 2015
Tamanho: 16 x 23 cm
Páginas: 244

ISBN: 85-7585-077-6
Edição: 1ª Edição
Ano: 2004
Tamanho: 14 x 21 cm
Páginas: 214

Organizadores: Andrea Kotzian Pereira, Fabio 
Scorsolini-Comin e Maria Lucia Tiellet Nunes
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A PERSONALIDADE FÓBICA

Este livro oferece para exame e discussão, sob a perspecti va
psicanalíti ca, os controverti dos temas das fobias e do 
pânico. Ele tem por ponto de parti da os resultados de uma 
pesquisa clínica realizada com mulheres no Insti tuto de 
Psicologia da Universidade de São Paulo. O que disti ngue 
psicanaliti camente as pacientes fóbicas são característi cas 
de personalidade que o autor denomina “personalidade 
fóbica”. Sempre há nesta, em algum nível, distanciamento 
de contato com as bases da existência própria. O que se 
verifi ca são enfraquecimentos, desenfoques ou rupturas 
com o ser profundo da pessoa. A personalidade fóbica 
acaba sendo o que ela e, por estar afetado o substrato 
psíquico essencial, que e a identi dade pessoal. A angústi a 
de dissipação do self esta no centro da perturbação. O 
leitor encontrará ideias surpreendentes e uma síntese 
interessante, que vem acompanhadas de uma minuciosa 
descrição de casos clínicos elucidati vos.

Walter Trinca
Uma Aproximação Psicanalítica

FOBIA E PÂNICO

Um livro que pretende mostrar, de uma forma mais 
atualizada, as noções estruturadas da problemáti ca 
fóbica como um todo. O autor estabelece paralelos 
conceituais entre renuncias a autenti cidade da pessoa, 
autodesvalorização, concessão e supressão das funções 
básicas do self como fonte de sofrimentos.

ISBN: 85-87516-05-1
Edição: 1ª Edição
Ano: 1997
Tamanho: 14 x 21 cm
Páginas: 134

ISBN: 85-7585-136-5
Edição: 1ª Edição
Ano: 2006
Tamanho: 14 x 21 cm
Páginas: 148

Walter Trinca
em Psicanálise
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Com o objeti vo de auxiliar profi ssionais da área a trazer 
de imediato para o paciente o conforto para o bem-estar 
fí sico, mental e espiritual, essa obra mostra que isso é 
possível com a técnica psicoterapêuti ca transpessoal, 
que tem a visão do mundo como um todo integrado, 
em harmonia, onde tudo é energia, formando uma rede 
de inter-relações de todos os sistemas existentes no 
universo.

ISBN: 978-85-7585-243-9
Edição: 1ª Edição

Ano: 2008
Tamanho: 14 x 21 cm

Páginas: 116

SINDROME DO PÂNICO
Elaine Cristi ane Pinheiro Marini

O Tratamento na Visão da Psicologia
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ENVELHECIMENTO E VELHICE:

O Segundo volume da Coleção Gerontologia reuniu vários
textos, todos desafi  adores, frutos de pesquisas, ensaios, 
refl exões, opiniões de professores e pesquisadores. 
Primam pela simplicidade, apesar de tratarem de questões 
complexas numa abordagem multi disciplinar, e levam o 
leitor a ver as várias faces, ainda pouco conhecidas, da 
complexidade do envelhecimento. Trata-se de questões 
de grande importância para idosos e seus familiares, 
professores, pesquisadores, responsáveis por políti cas 
públicas relati vas ao envelhecimento, que ati nge todo o 
Brasil.

Organizadoras: Beltrina Corte, Elisabeth 
Frohlich Mercadante e Irene Gaeta

um Guia Para a Vida

VELHICE ENVELHECIMENTO

Esta obra, que trata das múlti plas faces da velhice e do 
envelhecimento, reúne ensaios e resultados de pesquisas 
empreendidas com competência e rigor. Quebrando as 
rígidas fronteiras disciplinares, um suprimento lúcido e 
farto de análises e oferecido aos especialistas, estudantes 
de gerontologia e outros interessados nos dilemas que o 
avanço da idade apresenta.ISBN: 85-7585-134-9

Edição: 1ª Edição
Ano: 2005

Tamanho: 14 x 21 cm
Páginas: 332

ISBN: 85-7585-158-6
Edição: 1ª Edição

Ano: 2006
Tamanho: 14 x 21 cm

Páginas: 352

Complexidade

Organizadoras: Beltrina Corte, 
Elisabeth Frohlich Mercadante e Irene Gaeta
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É uma obra que originalmente foi apresentada como tese 
de doutorado ao Insti tuto de Psicologia da Universidade de 
São Paulo e que, por suas característi cas de originalidade, 
tanto no que se refere ao estudo do envelhecimento, sob 
a luz da Psicologia Analíti ca, quanto à sistemati zação 
teórica de uma nova modalidade de aplicação da 
Psicologia Analíti ca – a Psicoterapia Grupal Breve –, traz 
uma contribuição de importância signifi cati va para a 
Psicologia Junguiana e para a compreensão da velhice e 
do processo de envelhecimento.

ISBN: 978-85-7585-251-4
Edição: 1ª Edição
Ano: 2009
Tamanho: 14 x 21 cm
Páginas: 224

ENVELHESER

Lidia Rodrigues Schwarz

A Busca do Sentido da Vida 
na Terceira Idade

A pesquisadora faz uma refl exão sobre a velhice e o 
envelhecimento. Seu foco principal e a relação velhice 
e corpo. A hipótese inicial e que na trajetória de nossas 
vidas nosso corpo incorpore cicatrizes, resultado de 
dores, sofrimentos, perdas, encontros e desencontros, 
que são guardados na memória corporal entendida como 
o acesso do ego ao inconsciente e a relação com o corpo 
como uma expressão da materialidade fí sica da psique.

ISBN: 85-7585-070-9
Edição: 1ª Edição
Ano: 2004
Tamanho: 14 x 21 cm
Páginas: 292

MEMÓRIA CORPORAL
Irene Gaeta
O Simbolismo do Corpo na Trajetória da Vida
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DEFICIÊNCIA VISUAL

Este livro se desti na às pessoas que se dedicam ao estudo 
e à refl exão sobre as questões da defi ciência visual. Apesar
dos grandes avanços tecnológicos, observam-se ainda que
muitos conservam ati tudes e mentalidades preconceituosas 
e assistencialistas. Propomos uma ati tude perante essas 
pessoas que se paute por modelos idealizados de “ser e 
estar”. É, portanto, recomendado tanto para profi  ssionais 
e estudantes das áreas da saúde, educação e tecnologia, 
como para aqueles que desejam se manter devidamente 
informados acerca do estado da arte de nossos atuais 
entendimentos sobre grandes temas humanos.

Organizadora: Maria Lucia Toledo 
Moraes Amiralian

Perspectivas na Contemporaneidade

ISBN: 978-85-7585-256-9
Edição: 1ª Edição
Ano: 2009
Tamanho: 14 x 21 cm
Páginas: 270

VISÃO SUBNORMAL:

Que condições educacionais são necessárias para que uma
criança com visão subnormal possa ser uma pessoa 
integrada, realizada, autônoma e socialmente parti cipante? 
O Curso para Educadores, do I Congresso de Visão 
Subnormal, fruto do trabalho de profi ssionais com ampla 
experiência na área da defi ciência visual, consti tuiu uma 
refl exão sobre essa pergunta. Reiterou que a criança com 
grave defi ciência visual consegue, por meio de interações 
ao longo de seu desenvolvimento, ampliar sua habilidade 
de perceber, entrar em contato, organizar e compreender 
o mundo onde está. Esta obra registra aulas ministradas 
nesse curso. Emergiu da convicção de que e indispensável 
disseminar conhecimentos e experiências em benefí cio 
das pessoas com visão subnormal e de que e importante a 
divulgação para que os caminhos encontrados, as vezes em
situações economicamente precárias, insti guem outros 
trabalhos.

Organizadores: Elcie F. Salzano Masini e 
Maira Elisabete Rodrigues Freire Gasparett o

Um Enfoque Educacional

ISBN: 978-85-7585-211-8
Edição: 1ª Edição

Ano: 2007
Tamanho: 14 x 21 cm

Páginas: 114
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A escolha da profi ssão no mundo atual é de primordial 
importância para os jovens. A autora, adotando o 
referencial teórico de orientação profi ssional proposto 
por Boholavsky procura mostrar como é importante a 
parti cipação do orientando nesse aspecto para construir 
um projeto profi  ssional amadurecido e crescente. 
Infl uenciada pelo esterióti po de trabalho clínico a 
proposta visa aprofundar o trabalho. A autora, adota uma 
variação do Desenho-livre com estórias propostas por 
Trinca - Procedimento de Desenhos de Profi ssionais com 
Estórias - DP -E.

ISBN: 978-85-7585-460-0
Edição: 1ª Edição
Ano: 2011
Tamanho: 14 x 21 cm
Páginas: 264

APOSENTAÇÃO
Dulce Helena P. Soares e Aline Bogoni 
Costa

Aposentadoria para Ação

Este Breve Guia apresenta um roteiro para que se 
desenvolva uma Orientação de Carreira, levando-se 
em conta aspectos internos e externos ao orientando. 
Por aspectos internos compreende-se a história de 
experiência pessoal acadêmica e profi ssional, as condições 
familiares, as aspirações e perspecti vas pessoais e os 
aspectos psicológicos que podem advir das entrevistas de 
orientação e de testes específi cos. Por aspectos externos
compreende-se o conjunto de conhecimentos formais, os 
cargos em que o orientando atuou e as condições sociais 
presentes em seu ambiente profi ssional; bem como as 
reais perspecti vas de mercado de trabalho.

ISBN: 978-85-7585-356-6
Edição: 1ª Edição
Ano: 2010
Tamanho: 14 x 21 cm
Páginas: 52

BREVE GUIA PARA ORIENTAÇÃO DE
CARREIRA E COACHING
José Jorge de Morais Zacharias
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ESCOLHA PROFISSIONAL

O leitor pode perceber o que vai além do aspecto 
consciente na Escolha Profi ssional, se considerando às 
questões inconscientes
nesta “escolha”.
A “escolha” pode ser feita de modo pontual, evitando que 
haja desvio no trilhar da carreira profi ssional; no capítulo 
“Mito de Édipo e a Escolha Profi ssional” isso é mostrado. 
Outra contribuição deste trabalho foi a criação de dois 
novos ti pos de reparação, numa visão dinâmica, além das 
de Bohoslavsky.

Antonio Geraldo de Abreu Filho
Consciênte e ou Inconsciente

ISBN: 85-7585-161-6
Edição: 1ª Edição

Ano: 2006
Tamanho: 14 x 21 cm

Páginas: 122

INTERVENÇÃO EM ORIENTAÇÃO 
VOCACIONAL / PROFISSIONAL:

O livro de Lucy Leal Melo e Andre Jacquemin, inti tulado 
Intervenção em Orientação Vocacional / Profi ssional: 
avaliando resultados a métodos apresenta uma interessante 
contribuição para a validação do procedimento grupal 
no processo de Orientação Profi ssional. Este trabalho de 
pesquisa nos trouxe uma resposta cientí fi ca comprovada 
através de testes como o BBT - Teste de Fotos de Profi ssões 
e do Inventário de ansiedade traco-estado reconhecidos 
a validados no Brasil. Esta pesquisa abre uma grande 
frente de trabalho para psicólogos, principalmente pelas 
contribuições para o desenvolvimento de processos de 
orientação profi ssional em grupo.

Lucy Leal Melo-Silva e Andre Jacquemin
Avaliando Resultados e Processos

ISBN: 85-87516-40-X
Edição: 1ª Edição

Ano: 2001
Tamanho: 14 x 21 cm

Páginas: 252
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O livro no seu primeiro volume visa reconstruir a história da 
Orientação Profi ssional através de um passeio pelos seus 
enfoques teórico-técnicos construídos, principalmente 
com base na Psicologia Vocacional, ao longo do século 
XX para verifi carmos o que se mostra atual e o que já se 
transformou em passado não atualizável.

ISBN: 978-85-7585-429-7
Edição: 1ª Edição
Ano: 2011
Tamanho: 14 x 21 cm
Páginas: 228

COMPÊNDIO DE ORIENTAÇÃO 
PROFISSIONAL E DE CARREIRA - Vol I
Organizadores: Lucy Leal Melo-Silva e Marcelo 
Afonso Ribeiro

Perspectiva Históricas e Enfoques Teóricos Clássicos e Modernos

Investi gadores e profi ssionais, ao longo de mais de um 
século, trabalharam arduamente para compreender e 
explicar, de modo mais profundo, o papel do trabalho e 
das ocupações na vida das pessoas, em diferentes grupos 
e culturas. Muitas experiências foram desenvolvidas, 
bem como técnicas e estratégias novas de avaliação e 
intervenção vocacional, a maioria das quais baseadas 
na ciência psicológica. Na contemporaneidade novos 
arranjos da vida pessoal e social e do trabalho requerem, 
da Orientação Profi ssional e de Carreira, respostas para 
a solução dos novos problemas da sociedade global e 
do conhecimento. Este compêndio, o segundo de dois 
volumes, cumpre a função de ampliar a sistemati zação 
do conhecimento, apresentando enfoques teóricos 
contemporâneos e modelos de avaliação da intervenção 
em carreira. Desti na-se a profi ssionais e estudantes das 
áreas de Psicologia, Pedagogia e Administração.

ISBN: 978-85-7585-430-3
Edição: 1ª Edição
Ano: 2011
Tamanho: 14 x 21 cm
Páginas: 220

COMPÊNDIO DE ORIENTAÇÃO 
PROFISSIONAL E DE CARREIRA - Vol II
Organizadores: Lucy Leal Melo-Silva e Marcelo 
Afonso Ribeiro

Enfoques Teóricos Contemporâneos e Modelos de Intervenção
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INTERVENÇÃO PSICOSSOCIAL

O objeti vo deste livro é introduzir o psicólogo na área 
de Intervenção Psicossocial, fornecendo o embasamento 
teórico e metodológico básico para a atuação nesta 
área. O livro é composto de duas partes. Na primeira são 
apresentados os fundamentos teóricos e metodológicos 
da Intervenção Psicossocial e, na segunda, são relatadas 
cinco experiências realizadas em diferentes contextos. O 
livro foi construído de forma bastante didáti ca, com uma 
linguagem simples e accessível.

Kathia Maria Costa Neiva
Aspectos Teóricos, Metodológicos e Experiências Práticas

ISBN: 978-85-7585-342-9
Edição: 1ª Edição

Ano: 2010
Tamanho: 14 x 21 cm

Páginas: 204

INTERESSES E PROFISSÕES

Muito daquilo que acontece no mundo do trabalho não 
pode ser diretamente observado por um jovem. Ele pode 
benefi ciar-se de orientação vocacional para apontar-lhe um 
caminho a ser seguido sem que ele seja parti cipante ati vo 
do mesmo. O orientador é um facilitador da experiência do 
sujeito em busca de realização e expansão da personalidade 
total. Cabe ao mesmo conhecer e verifi car junto ao 
orientando as moti vações que o levam a solicitar ajuda 
nesta etapa para, então, lançar mão de suas ferramentas. 
Este livro é indicado para esta função e contêm um guia 
com 210 profi ssões de nível superior.

Rosane Schotgues Levenfus
Suporte Informativo ao Orientador Vocacional

ISBN: 85-7585-122-5
Edição: 1ª Edição

Ano: 2005
Tamanho: 14 x 21 cm

Páginas: 176
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Marina Prado Brocchi

ISBN: 
Edição: 1ª Edição

Ano: 2017
Tamanho: 16 x 23 cm

Páginas: 

ISBN: 
Edição: 1ª Edição

Ano: 2017
Tamanho: 16 x 23 cm

Páginas: 

MANUAL DE ACONSELHAMENTO EM
PROJETO DE VIDA: LIFE-DESIGN

Sumário online
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O mundo está mudando de forma acelerada em diversos aspectos. No que tange ao trabalho, 
vemos hoje a infl uência da globalização, o impacto que as economias mundiais exercem em 
nosso mercado nacional e cada vez mais vivenciamos a instabilidade de empregos. Enfrentamos 
atualmente mais transições e recebemos a responsabilidade, e o presente, de construirmos, nós 
mesmos, nossas carreiras. Desta forma, desde a entrada na universidade até os últi mos dias 
que pretendemos trabalhar, cabe a nós fazermos todas as escolhas de carreira: curso, profi ssão, 
local de trabalho, contrato, projetos, desafi os, etc. Essa extravagancia de possibilidades, 
rapidez e instabilidade pode nos levar, em diversos momentos da vida, à desconti nuidade 
de nossas histórias, àqueles momentos em que não sabemos que caminho escolher para 
prosseguir. É neste momento que temos a oportunidade de vivenciarmos um processo de 
Orientação Profi ssional, ou melhor, de Aconselhamento, que nos auxilie a prosseguir em nosso 
novo contexto, com coerência e conti nuidade, fazendo contato com nosso self e criando uma 
nova identi dade. O Life-Design entra como processo e ferramenta, embasado em teorias 
atuais, para os conselheiros de hoje exercerem seu propósito de forma muito mais asserti va. 
Desenvolvido por Mark L. Savickas, autor do processo e de teorias admiráveis em orientação 
profi ssional, carreira e trabalho, este Manual foi criado para exemplifi car, construir e orientar 
os profi ssionais que desejam complementar suas ati vidades no ramo.
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ESCOLHA PROFISSIONAL

Este livro está dividido em duas partes:
A parte I relata por meio de um estudo clínico de que 
maneira a escolha profi ssional é infl uenciada pelos mitos 
familiares. A orientação profi ssional não pode mais 
ser vista como meramente um conjunto de técnicas 
facilmente encontradas e aplicadas, sem levar em conta 
as parti cularidades de cada indivíduo. A ideia é tornar a 
orientação um trabalho mais aprofundado baseado em um 
processo de psicoterapia focada na escolha profi ssional.
A parte II resgata os fundamentos da Teoria Sistêmica, 
desde a Cibernéti ca até o Construcionismo Social. Pensar 
nessa proposta e entender o ser humano como um ser em 
inter-relação e integração, sem deixar de considerar que a 
decisão profi ssional se entrelaça com todas as áreas de vida 
do indivíduo, seja a familiar, a social, a pessoal, a emocional. 
E pensar num ser sistêmico, integrado e totalizado.

Karina Filomeno
Uma Visão Sistêmica

ISBN: 85-7585-127-6
Edição: 1ª Edição

Ano: 1997
Tamanho: 14 x 21 cm

Páginas: 136

ORIENTAÇÃO PROFISSIONAL

Este livro, fruto da experiência de trabalho da professora 
Mariza ao longo de muitos anos como docente e 
orientadora profi ssional, e dedicado a profi ssionais e 
estudantes da Orientação Profi ssional (OP), além de 
educadores. Apresenta uma base conceitual e teórica 
imprescindivel aos profi  ssionais da OP, bem como o 
resgate de experiências acadêmicas e profi ssionais e um 
conjunto de técnicas úteis nos processos de OP e de 
Carreira, em atendimentos individuais e em grupo. Com 
uma linguagem simples e clara mostra, ainda, textos 
diversos, independentes entre si, mas interligados por 
objeti vos, que podem ser considerados instrumentos para 
o debate de importantes aspectos das questões implicadas 
na escolha e inserção profi ssionais. Para educadores, 
nas escolas, o livro pode ser usado, especialmente, nos 
trabalhos com alunos interessados na realização de sua 
escolha profi ssional ou mesmo por pais que pretendam 
ajudar os fi lhos nessa tarefa. Nesta coletanea, a autora 
aborda questões a serem consideradas nos processos de 
OP e na elaboração da escolha profi ssional, por pessoas de 
idades e graus de escolaridade diversos.

Mariza Tavares Lima
Princípios Teóricos, Práticas e Textos para Psicólogos e Educadores

ISBN: 978-85-7585-215-6
Edição: 1ª Edição

Ano: 2007
Tamanho: 14 x 21 cm

Páginas: 192
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Este livro reune textos de colaboradores de diferentes 
regiões do país, que pesquisam e atuam em Orientação 
Vocacional. Aborda temas atuais como família, 
desemprego, adolescência, identi dade, reorientação de 
carreira e sua relação com a questão da escolha profi  
ssional. Trata, ainda, de projetos de Orientação Vocacional 
desenvolvidos em insti tuições e alguns instrumentos.

ISBN: 85-7585-084-9
Edição: 1ª Edição
Ano: 2004
Tamanho: 14 x 21 cm
Páginas: 206

ORIENTAÇÃO VOCACIONAL
Organizadores: Inalda Dubeux Oliveira e 
Zandre Barbosa de Vasconcelos

Alguns Aspectos Teóricos, Técnicos e Práticos

O POPI tem como objeti vo principal divulgar essa forma 
alternati va de trabalhar a questão da escolha profi ssional, 
realizando um processo de orientação profi ssional, de forma 
intensiva em forma de reti ro. Assim as etapas de orientação
profi ssional, que normalmente levam dois meses, são 
realizadas em um único fi nal de semana e com um número 
maior de parti cipantes (aproximadamente 50 parti cipantes).
O processo de OP realizado na forma de reti ro supre os 
espaços necessários para os jovens, pois lhes fornece um 
espaço organizado (módulos) e espaço livre para trocar 
experiências e conversar sobre seus dilemas evoluti vos. 
Esse processo envolve ainda a parti cipação dos pais e 
familiares, uma vez que a escolha da profi ssão inclui as 
expectati vas e possibilidades do universo familiar.
O livro contém técnicas de orientação profi ssional: as 
técnicas são explicadas individualmente e divididas em:
- Técnicas de apresentação.
- Técnicas de autoconhecimento.
- Técnicas sobre a infl uência da familia.
- Técnicas de informação profi ssional.
- Técnicas para trabalhar a ansiedade no vesti bular e novas
interfaces em OP.

O POPI tem como objeti vo principal divulgar essa forma 
alternati va de trabalhar a questão da escolha profi ssional, 
realizando um processo de orientação profi ssional, de forma 
intensiva em forma de reti ro. Assim as etapas de orientação
profi ssional, que normalmente levam dois meses, são 
realizadas em um único fi nal de semana e com um número 
maior de parti cipantes (aproximadamente 50 parti cipantes).
O processo de OP realizado na forma de reti ro supre os 
espaços necessários para os jovens, pois lhes fornece um 
espaço organizado (módulos) e espaço livre para trocar 
experiências e conversar sobre seus dilemas evoluti vos. 
Esse processo envolve ainda a parti cipação dos pais e 

ISBN: 85-7585-125-X
Edição: 1ª Edição
Ano: 2005
Tamanho: 14 x 21 cm
Páginas: 204

POPI
Organizadores: Alvaro Cielo Mahl, Dulce Helena 
Penna Soares e Eliseu de Oliveira Neto

Programa de Orientação Profissional Intensivo
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PLANEJAMENTO DE CARREIRA:

O livro tem o objeti vo de orientar alunos na fase de transição 
da universidade para o mundo do trabalho. A indecisão 
sobre qual caminho seguir após o período universitário é 
frequente para os estudantes e se caracteriza como um 
momento permeado de dúvidas, inseguranças e angústi as 
sobre o futuro. Apresenta uma metodologia específi ca 
para auxiliar os estudantes a planejar de suas carreiras com 
exercícios e técnicas de apoio.

Dulce Helena Penna Soares e Maria Sara de Lima Dias
Uma Orientação para Estudantes Universitários

ISBN: 978-85-7585-288-0
Edição: 1ª Edição

Ano: 2009
Tamanho: 14 x 21 cm

Páginas: 294

PROCESSOS DE ESCOLHA E 
ORIENTAÇÃO PROFISSIONAL

Este livro fornece as ideias básicas relacionadas aos 
processos de escolha e orientação profi ssional, como: 
principais modalidades e instrumentos uti lizados 
atualmente para orientação profi ssional; possibilidades 
de atuação na área; processo de escolha profi ssional: 
característi cas, etapas, aspectos a serem analisados. O 
texto, simples e accessível, é úti l para aqueles que queiram
se introduzir nesta área: psicólogos, pedagogos, 
educadores, gestores de pessoas.

Kathia Maria Costa Neiva

ISBN: 978-85-7585-700-7
Edição: 2ª Edição

Ano: 2013
Tamanho: 14 x 21 cm

Páginas: 104
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AS MÚLTIPLAS FACES DO SELF

Trata-se de um modelo que consiste em tomar o self como instância de repercussão e 
de mediação dos diferentes setores, partes e aspectos originários do mundo interno, do 
organismo e do mundo externo, de modo a tornar-se um campo de experiências, mas 
também de estruturação e de organização, na dependência dos fatores, elementos e 
forças que nele atuam. Sendo permeável à infl uência, presença e ação do ser interior, 
que dele se disti ngue, o self depende da predominância desse ser para a estabilidade, 
o equilíbrio e a harmonia da vida psíquica. Como, porém, essa predominância nem 
sempre acontece, o self fi ca vulnerável à inconstância, à instabilidade e à desarmonia.

Walter Trinca

ISBN: 978.7585.809-7
Edição: 1ª Edição

Ano: 2016
Tamanho: 16 x 23 cm

Páginas: 144

Sumário online

52



Fala-se do atendimento psicanalíti co como um campo 
intersubjeti vo criado pela interação dos parti cipantes. Se
a situação mental do cliente costuma ser bem estudada e
compreendida, a do psicanalista é menos referida na 
literatura. Muito além das descrições técnicas sobre 
a transferência e a contratransferência, o livro A Arte 
Interior do Psicanalista, procura se deter nos estados 
mentais do profi ssional na realização de suas ati vidades, 
referindo-se à imaginação, à sensibilidade e à intuição, 
sem deixar de incluir um forte senti mento de presença 
de vida, que corresponde ao contato com seu próprio ser. 
No atendimento, estão presentes fatores como a arte 
do acolhimento, a harmonia dos movimentos, a rêverie, 
a empati a e a experiência estéti ca. Indo mais além, é 
possível que se encontrem uma atmosfera de sonhos, 
um alargamento do espaço mental e um fl orescimento 
da individualidade. Não se exclui o contato com o lado 
humano e versáti l do psicanalista, nem sua sabedoria 
inconsciente. Entre as precondições e as condições de 
seu trabalho estão o humanismo, a dimensão cósmica e 
uma sólida fi losofi a de vida.

ISBN: 978-85-7585-645-1
Edição: 1ª Edição
Ano: 2012
Tamanho: 14 x 21 cm
Páginas: 188

A ARTE INTERIOR DO PSICANALISTA
Walter Trinca

O trabalho clínico apresenta enormes desafi os. Entre 
eles, arti cular a avaliação psicológica e seus diversos 
instrumentos – testes de inteligência, percepto-projeti vos, 
entrevistas e outros – com as questões relacionadas 
ao manejo técnico, tais como os diferentes ti pos de 
intervenções e interpretações, a refl exão acerca de 
processos contratransferenciais, os critérios para o término 
dos atendimentos. Em meio a um processo constante de 
refl  exão e questi onamento, entre a primeira entrevista 
e o término do tratamento, o profi ssional é solicitado a 
observar, escutar, identi fi  car senti mentos e examinar uma 
grande variedade de questões que revelam a difi  culdade e
a beleza do trabalho psicoterapêuti co. Conduzida por 
profi ssionais com larga experiência em consultório 
parti cular, insti tuições de saúde e ensino universitário, 
a proposta do livro é explorar diferentes caminhos que 
concernem à avaliação psicológica e à técnica da psicoterapia 
psicodinâmica, não se restringindo aos aspectos teóricos e 
apresentando também casos e vinhetas da práti ca clínica. 
O leitor interessado no tema só tem a ganhar com a leitura!

CLÍNICA PSICODINÂMICA
Organizadores: Cláudio Basti das e Santuza 
Fernandes Silveira Cavalini

Olhares Contemporâneos

ISBN: 978-85-7585-477-8
Edição: 1ª Edição
Ano: 2011
Tamanho: 14 x 21 cm
Páginas: 172
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INTERVENÇÃO NA CLÍNICA 
DO DESENVOLVIMENTO E 

APRENDIZAGEM

Neste livro a autora se debruça sobre a questão da 
ignorância, da ilusão e do conhecimento, estabelecendo 
pontes entre conceitos de Sara Pain e de Donald Winnicott  
por meio de um diálogo com atendimentos clínicos de duas 
crianças. Ao fazer-se aprendiz de seus pacientes, pode 
captar como cada um deles faz aparecer, pela própria força 
de sua aparência corporal, a expressão de seu estado de 
ser no mundo. Oferece, assim, um modelo de diagnósti co e 
intervenção na clínica do desenvolvimento e aprendizagem 
e nos mostra que aprender e jogar e abrir-se ludicamente 
para a descoberta do mundo e de nos mesmos. Tal 
descoberta necessita ser feita em doses compatí veis ao 
amadurecimento do ser humano.

Sonia Maria B. A. Parente
Pelos Caminhos da Ilusão e do Conhecimento

ISBN: 978-85-7585-381-8
Edição: 1ª Edição

Ano: 2010
Tamanho: 14 x 21 cm

Páginas: 148

ESCUTANDO COM IMAGENS

Na presente obra a autora apresenta os basti dores de sua 
experiência clínica; explora especialmente os conceitos de
contratransferência e campo analíti co e enfati za a 
inescapável implicação do analista em seu trabalho 
analisante. 
O fenômeno explorado de modo especial são as imagens 
que emergem na mente do analista (reveries), revelando 
tanto o funcionamento quanto o disfuncionamento das 
mentes implicadas no trabalho analíti co. O diálogo se dá 
principalmente com autores Klein-bionianos: Bion, Ferro, 
Ogden e Walter Trinca.

Gina Tamburrino

ISBN: 978-85-7585-193-7
Edição: 1ª Edição

Ano: 2007
Tamanho: 14 x 21 cm

Páginas: 204

Clínica Psicanalítica
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Neste livro, o leitor encontrará as principais concepções e
conceitos elaborados pelo Prof. Pierre Benghozi, em sua 
singular formulação de uma Psicanálise dos Vínculos 
Sociais. O autor parte de sua experiência clínica, de 
pesquisa e formação de terapeutas, parti cularmente 
no trabalho com famílias, em serviço público de saúde, 
para trabalhar a dimensão das relações intersubjeti vas, 
intrapsíquicas e transubjeti vas no campo social – famílias, 
grupos e insti tuições – que compõe a complexa rede de 
vínculos, na qual o sujeito está inserido. Da ideia de rede, 
amarras e nós, derivam conceitos que ligam o sujeito, 
não somente aos seus diversos grupos de pertencimento, 
mas à sua herança genealógica (antepassados) e de 
transmissão (fi liação). Entre eles, destacam-se os conceitos 
de malhagem, de conti nente genealógico e transmissão 
psíquica, bases para a proposição de uma modalidade de 
psicoterapia psicanalíti ca familiar: a clínica da efração.

ISBN: 978-85-7585-401-3
Edição: 1ª Edição
Ano: 2010
Tamanho: 14 x 21 cm
Páginas: 260

MALHAGEM, FILIAÇÃO E AFILIAÇÃO
Pierre Benghozi

Psicanálise dos Vínculos: Casal, Família, Grupo, Instituição e Campo Social

A autora munida de uma experiência de quase trinta 
anos de trabalho realizou no Amazonas, na cidade de São 
Gabriel da Cachoeira, uma pesquisa entre jovens indígenas 
aculturados que chegaram a ver no suicídio sua única 
saída. Ela escutou as queixas e buscou as perspecti vas 
desses jovens, adotando posturas inteiramente coerentes 
com suas crenças relati vas ao respeito a alteridade e a 
vida, que são aquelas que norteiam seu trabalho clínico 
em insti tuições. Soube, posteriormente, transformar esta 
realização corajosa, que conjugou espírito investi gati vo 
com dedicação clínica, em tese de livre docência, num 
gesto absolutamente sintonizado com a vocação de uma 
universidade que busca nutrir-se do contí nuo contato 
com a vida concreta de individuos e grupos. O volume que 
temos em mãos tornará esta tese, devidamente adaptada, 
disponível a leitura de psicólogos e psicanalistas, bem 
como de outros profi ssionais afi ns e do público em geral.

ISBN: 978-85-7585-225-5
Edição: 1ª Edição
Ano: 2007
Tamanho: 14 x 21 cm
Páginas: 172

O ADOLESCENTE E SOFRIMENTO 
EMOCIONAL NOS DIAS DE HOJE

Leila Salomao de La Plata Cury Tardivo
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O ESPAÇO MENTAL DO 
HOMEM NOVO

A intensifi cação indevida da sensorialidade, que ocorre 
na mente, pode representar uma catástrofe para o 
desenvolvimento do espírito. Quando a sensorialidade 
rege o comportamento, o ser humano não ultrapassa certos 
limites e, frequentemente, e envolvido pela destruti vidade. 
Mas a consciência dessa situação pode conduzir a 
modifi cações essenciais na interioridade. Então, facilita 
o surgimento de espaços amplos e abertos, mobilidade, 
imagens artí sti cas, silêncio e perplexidade, entre outros 
aspectos. Tais experiências dirigem-se a um alargamento 
global do espaço mental, necessário ao aperfeiçoamento 
do processo de humanização.

Walter Trinca

ISBN: 978-85-7585-231-6
Edição: 1ª Edição

Ano: 2008
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O IDEAL UM ESTUDO PSICANÁLITICO

É no contato com as mais variadas expressões do sofrimento
psíquico, vivido coti dianamente na clínica, que nos 
inquietamos a ponto de querer emprestar a esta experiência 
a forma de um texto.
Assim, nos perguntamos: o que determina que certos 
sujeitos sejam sugados pelo ideal e adoeçam gravemente, 
enquanto outros mantêm com ele uma relação capaz 
de fazer brotarem daí manifestações humanas menos 
violentas?
Na tentati va de compreender essas questões, a autora 
busca – dentro das engrenagens da metapsicologia 
freudiana – circunscrever o campo do ideal em relação às 
suas condições de possibilidades, seu desencadeamento e 
suas consequências.

Helenice Oliveira Rocha
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O ser interior é uma noção fenomenológica introduzida 
na Psicanálise para expressar a realidade primária relati va 
ao ser essencial da pessoa. A ideia central desse livro, 
inicialmente conti da nos limites das característi cas desse 
ser e nas condições de contato com ele, desdobra-se e 
expande-se para inesperadas formas de compreensão 
clínica, de modelos e sistemas mentais e de visão do ser 
humano.

ISBN: 978-85-7585-192-0
Edição: 1ª Edição
Ano: 2007
Tamanho: 14 x 21 cm
Páginas: 378

O SER INTERIOR NA PSICANÁLISE
Walter Trinca

Fundamentos, Modelos e Processos

Psicanálise compreensiva: uma concepção de conjunto 
apresenta, por meio de ilustrações clínicas, um modelo 
geral em que o “ser interior” se disti ngue do “self”. 
A parti r dessa disti nção, é desenvolvida uma noção 
metodológica de conjunto, composta pela interação 
dos fatores: distanciamento de contato com o ser 
interior, sensorialidade, fragilidade do “self”, constelação 
do inimigo interno, angústi a de dissipação do “self”, 
estruturação inconsciente e expansão de consciência. 
Esses fatores permitem a estruturação do trabalho clínico 
em um contexto unitário, que é facilitador da realização de 
pensamentos clínicos. Trata-se de priorizar a psicanálise 
voltada aos fatores, além da psicanálise de elementos, com 
a fi  nalidade de evitar a atomização das interpretações e 
encontrar alternati vas clínicas às explicações gerais de 
largo espectro teórico, aplicáveis indisti ntamente a uma 
multi plicidade de situações psicanalíti cas.

ISBN: 978-85-7585-464-8
Edição: 1ª Edição
Ano: 2011
Tamanho: 14 x 21 cm
Páginas: 436

PSICANÁLISE COMPREENSIVA
Walter Trinca

Uma Concepção de Conjunto
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Esta obra baseia-se em argumentos teóricos e práti cos a parti r de conceitos 
psicanalíti cos. São refl exões e relatos clínicos feitos por especialistas e cada capítulo 
aborda um tema diferente, consti tuindo uma experiência intelectual e emocional 
vívida, que convida o leitor a compará-la com sua própria experiência de vida.
Trata-se de um texto de linguagem de fácil compreensão e para quem se interessa por 
Psicanálise, seja estudante ou profi ssional da área ou até mesmo por quem não tem 
conhecimento prévio em Psicanálise.

Organizadora: Denir Camargo Freitas

ISBN: 978-85-7585-850-9
Edição: 1ª Edição
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Páginas: 128
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A Psicanálise pode Explicar

Autoras: Anajane Di Lorenzo Paciullo, Cássia Vianna 
Bitt ens, Joana d’Arc Sakai, Leila Maria Vieira Kim, 
Maria da Paz Pereira e Patrícia M.C. Frassati 
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A psicanálise encontra-se apta, hoje, para ajudar as 
pessoas a ampliar sua consciência e, assim, fazer expandir 
sua compreensão da realidade mais profunda do mundo? 
Em que direções se poderia trabalhar mentalmente para 
que isso viesse a acontecer? Quais os principais fatores 
que um psicanalista, assim como um cliente, deveriam ter 
em mente para lidar com os obstáculos e impedimentos 
a expansão da consciência? O que já se conhece a esse 
respeito que poderia oferecer aberturas a experiência 
emocional? Essas são algumas questões insti gantes de 
que se ocupa o presente livro. Uma vez compreendida 
a questão da sensorialidade da mente, pode ocorrer que 
em psicanálise, como fora dela, sejam aperfeiçoadas 
as condições de mobilidade psíquica e alcançadas 
experiências novas e vitais para os seres humanos. No 
horizonte da evolução psíquica, coloca-se a experiência 
de imaterialidade como uma função de transformação das 
relações das pessoas consigo próprias e com o mundo.

ISBN: 85-7585-181-0
Edição: 1ª Edição
Ano: 2006
Tamanho: 14 x 21 cm
Páginas: 202

PSICANÁLISE E TRANSFIGURAÇÃO
Walter Trinca

A Etérea Leveza da Experiência

Esta publicação é sobre a clínica prati cada por psicanalistas
da SBPSP. Dessa forma, temos aqui um testemunho 
variado e rico em refl exões sobre a clínica psicanalíti ca. 
A inti midade desta e o respeito com os analisandos estão 
no centro de nosso apreço e cuidado. As publicações 
sobre a clínica implicam uma exposição muito cara ao 
psicanalista prati cante. Parti lhar essa inti midade com 
outros demonstra, em sua base, a confi  ança no leitor 
interessado e a convicção de que assim contribuiremos 
para o crescimento cientí fi co na nossa área.

ISBN: 978-85-7585-435-8
Edição: 1ª Edição
Ano: 2010
Tamanho: 14 x 21 cm
Páginas: 408

PSICANÁLISE: BION
Organizadores: Cecil José Rezze, Evelise de 
Souza Marra e Marta Petricciani

Clínica - Teoria
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PSICANÁLISE E EXPANSÃO 
DA CONSCIÊNCIA

O autor aborda temas de psicanálise e mostra sua 
preocupação com a evolução da psicologia no novo milênio. 
E dirigido a psicanalistas, psicoterapeutas e psicólogos, 
como também a todos aqueles que se sensibilizam e 
se preocupam com os rumos da moderna civilização 
tecnológica.

Walter Trinca
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Edição: 1ª Edição
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VIAGEM AO CORAÇÃO DO MUNDO

Escrito por um psicanalista, este livro aponta para a 
ressignifi cação das relações com o mundo em que vivemos. 
O mundo, essa velha esfi nge, teria como revelar seus 
segredos à experiência pessoal? Frequentemente relegado 
a ser um “vale de lágrimas”, ele poderá, contudo, readquirir 
o status de realidade mais profunda, caso o ser humano 
ultrapasse as difi culdades e os obstáculos interpostos pela 
própria mente, mediante o conhecimento da fragilidade, da
sensorialidade e do distanciamento de contato com o ser 
interior. Nesse caso, tende a ocorrer uma aproximação à 
realidade mais real, que se mostra como experiência de 
imaterialidade. Trata-se de apreensão disti nta da comum: 
as semelhanças com os sonhos, a forte presença de vida, 
a radiância da natureza, as imagens mentais espontâneas 
como sínteses, a memória espiritual da humanidade, as 
feições primordiais da realidade, a harmonia nos processos 
naturais, a dimensão cósmica, entre outros aspectos. Este 
livro chama a atenção não para o desencantamento do 
mundo, e sim para o seu reencantamento. É um convite 
experiencial e uma refl exão a respeito da natureza do 
mundo, cuja abordagem é feita por mobilidade psíquica, 
incluindo-se nesta a abertura à experiência.

Walter Trinca

ISBN: 978-85-7585-672-7
Edição: 1ª Edição

Ano: 2012
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Apontamentos para o novo Milênio

A Apreensão da Imaterialidade
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A INTERVENÇÃO TERAPÊUTICA 

BREVE E A PRÉ-CIRURGIA INFANTIL

O procedimento de desenhos-estórias como instrumento 
de intermediação terapêuti ca.
O presente livro traz os resultados de uma pesquisa, 
que se transformou em Tese de Doutorado, tendo por 
fundamento o atendimento psicológico de crianças que 
aguardavam procedimentos cirúrgicos. A autora uti liza-se 
do Procedimento de Desenhos-Estórias, uma técnica de 
investi gação clínica da personalidade concebida por Walter 
Trinca, e introduz uma inovação: a uti lização terapêuti ca 
desse instrumento.

Ana Maria Trapé Trinca
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A RELAÇÃO ENTRE A CONSCIÊNCIA
FONOLÓGICA E AS DIFICULDADES

DE LEITURA

As difi culdades que as crianças apresentam para aprender 
a ler ou mesmo para desenvolverem a leitura têm sido 
moti vo de grande preocupação para todos aqueles que se 
encontram envolvidos com o processo de aprendizagem. 
Este trabalho é o produto de uma pesquisa com crianças 
da 3ª série.

Antonio Manuel Pamplona Morais
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O Procedimento de Desenhos-Estórias como Instrumento de 
Intermediação Terapêutica
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Avaliação Neuropsicológica: panorama interdisciplinar 
dos estudos na normati zação e validação de instrumentos 
no Brasil apresenta, essencialmente, os instrumentos 
que vêm sendo atualmente estudados e aplicados na 
Avaliação Neuropsicológica realizada pelos diversos 
profi ssionais envolvidos na avaliação e reabilitação das 
funções mentais cogniti vas. Neste livro são apresentados 
instrumentos de avaliação para distúrbios específi cos 
bem como testes uti lizados para avaliação da linguagem, 
da memória, da atenção, da tomada de decisão, entre 
outros para as diversas funções mentais superiores. 
Discute ainda como o sexo, a idade e a escolaridade 
podem interferir no desempenho cogniti vo durante a 
realização de determinadas tarefas.
É um livro que aborda e enfati za a avaliação clínica. Está 
estruturado em 24 capítulos que discorrem amplamente 
sobre a avaliação neuropsicológica. Enfi m, desti na-se a 
todos os estudiosos da cognição, do comportamento e 
de seus distúrbios, uma vez que apresenta várias facetas 
de um tema de grande relevância clínica e cientí fi ca.

ISBN: 978-85-7585-248-4
Edição: 1ª Edição
Ano: 2008
Tamanho: 14 x 21 cm
Páginas: 380

AVALIAÇÃO NEUROPSICOLÓGICA

Organizadores: Adriana Foz, Camila Bati sta dos Santos, Daniel Fuentes, 
Deborah Amaral de Azambuja, Karin Zazo Orti z, Lucia Iracema Zanott o de Mendonça

Panorama Interdisciplinar dos Estudos na Normatização e Validação de 
Instrumentos no Brasil

Há muitas décadas a problemáti ca do fracasso escolar tem 
sido estudada. Até a década de 90 do século passado, as 
discussões giravam em torno do alto índice de evasão e 
de reprovação. O Brasil se tornou o campeão mundial de
difi culdades de aprendizagem no contexto da escrita. 
Os textos deste livro analisam e tentam responder, 
em um conjunto de onze estudos, como se encontra o 
sistema emocional das crianças que estão passando por 
difi culdades de aprendizagem.

ISBN: 978-85-7585-239-2
Edição: 1ª Edição
Ano: 2008
Tamanho: 16 x 23 cm
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AFETIVIDADE E DIFICULDADES DE 
APRENDIZAGEM

Organizadores: Fermino Fernandes Sisto e
Selma de Cassia Marti nelli

Uma Abordagem Psicopedagógica
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Como se pensa em psicologia clínica? Será que realizamos 
um pensamento válido e adequado aos fatos? Como 
se pode descrever as formas pelas quais pensamos 
clinicamente? E as formas existentes que ainda não 
uti lizamos em nossas ati vidades? Essas e outras questões 
são tratadas cuidadosamente neste livro, desti nado a todos 
os profi ssionais da área de saude mental. Ele se ocupa das 
formas pelas quais o pensamento se norteia ao buscar suas 
formulações clínicas. Sendo resultado de pesquisa e de 
experiência clínica, este livro parte das formas válidas para 
o pensamento em geral, determinando as modalidades de 
pensamentos que normalmente se aplicam ao diagnósti co 
psicológico, a psicoterapia e a psicanálise. Foi escrito por 
um pesquisador consciente das difi culdades pelas quais 
passa o profi ssional que não se da conta dos caminhos que 
percorre seu funcionamento mental.

Walter Trinca
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FORMAS COMPREENSIVAS 
DE INVESTIGAÇÃO CLÍNICA 

PSICOLÓGICA

Esta obra consti tui o resultado de um esforço de 
atualização, realizado por um grupo de pesquisadores, de 
duas técnicas de investi gação psicológica amplamente 
conhecidas e divulgadas como recursos clínicos e não 
clínicos: o Procedimento de Desenhos-Estórias (D-E) e 
o Procedimento de Desenhos de Família com Estórias 
(DF-E). O leitor encontrará uma ampla exposição das 
técnicas, que inclui fi nalidades, fundamentações e 
pesquisas, assim como bases de interpretação e de análise 
clínica. Nessas técnicas, são relevantes as dinâmicas 
subjeti vas, intersubjeti vas e inter-relacionais, bem como 
a pluralidade e a diversidade de abordagens teóricas 
que se lhes aplicam. Parti cularmente, são descritas as 
abordagens psicanalíti cas, comportamentais e junguianas, 
entre as inúmeras possibilidades existentes. É um livro 
cujo conteúdo foi submeti do à apreciação dos órgãos 
competentes do Conselho Federal de Psicologia (CFP), não 
tendo sido considerado teste psicológico. Desse modo, 
fi ca manti do para o Procedimento de Desenhos-Estórias e 
o Procedimento de Desenhos de Família com Estórias um 
lugar reconhecido na psicologia brasileira.

Walter Trinca
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em Diagnóstico da Personalidade

Procedimento de Desenhos-Estórias e Procedimento de 
Família com Estórias 

64



Este livro consti tui uma conti nuidade natural de outro, 
inti tulado “Formas Compreensivas de Investi gação 
Psicológica” (Vetor Editora), que se publica a respeito 
do Procedimento de Desenhos-Estórias e do 
Procedimento de Desenhos de Família com Estórias. 
Além de informações sobre as aplicações tradicionais 
dessas técnicas, o presente livro propõe-se a estudar 
as extensões de seu emprego em situações variadas, 
sejam clínicas ou não clínicas. Assim, encontram-se 
relatos de usos terapêuti cos em diferentes áreas, bem 
como a uti lização em diagnósti cos interventi vos, em 
entrevistas devoluti vas, em atendimentos grupais, em 
cruzamentos com os membros da família, entre outros 
aspectos. Há indicações de realizações de pesquisas 
variadas e a descrição de um modelo de pesquisa 
qualitati va. Enfati zam-se os usos do pensamento clínico 
e das interpretações com base no foco. Ademais, o livro 
oferece subsídios para a ampliação do conhecimento da 
forma denominada Procedimento de Desenhos-Estórias 
com Tema. Desti na-se aos profi ssionais que necessitam 
entrar em contato com a vida psíquica lato sensu.

ISBN: 978-85-7585-715-1
Edição: 1ª Edição
Ano: 2013
Tamanho: 14 x 21 cm
Páginas: 368

PROCEDIMENTO DE DESENHOS-
ESTÓRIAS

Organizador: Walter Trinca
Formas Derivadas, Desenvolvimentos e Expansões

O diagnósti co clínico na abordagem interacionista, 
tem como objeti vo atender as possíveis necessidades 
dos colegas de trabalho, facilitando-lhes ao máximo a 
tarefa diagnósti ca. Isso se faz possível, pelo conteúdo 
apresentado trazer não somente as técnicas em si, 
mas também sugestões para investi gação e avaliação 
das aplicações. Além das técnicas, é oferecido uma 
metodologia específi ca a fi m de tornar as interpretações 
e hipóteses mais fi dedignas.

ISBN: 978-85-7585-239-2
Edição: 1ª Edição
Ano: 2008
Tamanho: 16 x 23 cm
Páginas: 208

TÉCNICAS DE DIAGNÓSTICO
PSICOPEDAGÓGICO

Leila Sara José Chamat
O Diagnóstico Clínico na Abordagem Interacionista
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TÉCNICAS DE INTERVENÇÃO 
PSICOPEDAGÓGICA

Técnicas de Intervenção Psicopedagógica é oriundo 
da experiência da autora por longos anos, nos quais 
supervisionou trabalhos e atendeu casos de problemas e 
difi culdades de aprendizagem (psicopedagógicos). O texto 
desta obra discorre sobre o aparato teórico que fundamenta 
a Intervenção Psicopedagógica e contêm exemplos de casos 
de diferentes distúrbios de aprendizagem. Também são 
citados exemplos de aplicações de jogos psicopedagógicos. 
No aparato teórico deste livro, a autora mostra técnicas 
de intervenção e sua interpretação operacionalizada, 
tornando a Intervenção Psicopedagógica incontestavel e, 
acima de tudo, mostrando o campo e os limites da atuação 
psicopedagógica.

Leila Sara Jose Chamat

ISBN: 978-85-7585-241-5
Edição: 1ª Edição

Ano: 2008
Tamanho: 14 x 21 cm

Páginas: 152

Para Dificuldade e Problemas de Aprendizagem
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A NOITE DA ALMA

“Assim como uma planta produz fl  ores, a psique cria os seus 
símbolos. E todo sonho é uma evidência deste processo.”
Marisa Vicente Catt a Preta, nos convida, com sua obra, a 
desvendar nossos mistérios. Considerando que o saber do 
coração não pode ser encontrado em nenhum livro, ela nos
conduz ao nosso próprio saber, semeando, assim, nossa 
terra, para que possamos deixar brotar o entendimento 
dos símbolos que nos visitam todas as noites em nossos 
sonhos.

Marisa Catt a-Preta

ISBN: 978-85-7585-658-1
Edição: 1ª Edição

Ano: 2012
Tamanho: 14 x 21 cm

Páginas: 168

A NOVA E VELHA MITOLOGIA

O processo de psicoterapia centrada na relação tem 
como base fundamental a relação entre terapeuta/cliente 
e cliente/terapeuta. A escolha de uma linha teórica pelo 
terapeuta deveria estar alicercada nas energias psíquicas 
inconsciêntes as quais damos o nome de arqueti pos e por 
isso a segunda parte do livro é uma viagem pela mitologia 
grega.

Efraim Rojas Boccalandro

ISBN: 5-87516-27-2
Edição: 1ª Edição

Ano: 2000
Tamanho: 14 x 21 cm

Páginas: 148

Sonhos e Insônia

Psicoterapia Centrada na Relação do Caos a Hermes
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A autora apresenta e discute um trabalho com grupos em
uma abordagem junguiana tendo uti lizado um 
procedimento psicoterapêuti co que tem como base o 
uso de contos de fadas e mitos centrados na elaboração 
da fi gura do herói, segundo propostas inspiradas na 
psicologia analíti ca de C.G.Jung.

ISBN: 978-85-7585-714-4
Edição: 2ª Edição
Ano: 2013
Tamanho: 14 x 21 cm
Páginas: 168

CONTOS DE FADAS E MITOS
Cleide Becarini Alt

Um Trabalho com Grupos, numa Abordagem Junguiana

Autênti co, envolvente, corajoso. O livro “Estudos sobre a
homossexualidade: debates junguianos” questi ona os 
conceitos simplistas e abre caminho a novos e relevantes 
debates.
Resultado das palestras realizadas no XII Simpósio da 
AJB, promovido pelo Insti tuto C. G. Jung - MG, trata-se de 
uma leitura oportuna e necessária nesses tempos em que 
é fácil rotular, árduo estudar e investi gar os complexos 
processos internos que permeiam a vida de cada um.
Da análise das relações amorosas na Grécia Anti ga, 
passando pelos conceitos e preconceitos até os dias de 
hoje, o texto traduz a nova visão da homossexualidade não 
apenas como uma orientação sexual, mas principalmente 
como uma preferência afeti va.
Na trama complexa de emoções, senti mentos, desejos, 
fantasias, o livro ajuda a dissolver preconceitos e 
equívocos e revela-se como importante fonte para 
compreendermos essa busca de todos nós, que é viver 
a bem-aventurança, a dignidade e a liberdade de fazer 
nossas próprias escolhas amorosas, tomando consciência 
do feminino e do masculino que mora em cada ser.

ISBN: 978-85-7585-449-5
Edição: 1ª Edição
Ano: 2011
Tamanho: 14 x 21 cm
Páginas: 140

ESTUDOS SOBRE A 
HOMOSSEXUALIDADE

Carlos Alberto Corrêa Salles e 
Jussara Maria de Fáti ma César e Melo

Debates Junguianos
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MEMÓRIA CORPORAL
Irene Gaeta 

ISBN: 978-85-7585-836-3
Edição: 1ª Edição

Ano: 2017
Tamanho: 16 x 23 cm

Páginas: 252

Sumário online
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Este livro trata da vida e sua duração numa sociedade que, embora tenha a longevidade 
como objeti vo e invista cientí fi ca e fi nanceiramente no prolongamento de nossas vidas, 
esquece que o processo de desenvolvimento é contí nuo e se dá em todas as suas fases. 
Respeitando a permanente possibilidade de expansão da consciência, o livro nos fala das 
experiências de aprendizagem signifi cati vas que podem nos levar, ininterruptamente, 
por uma trajetória na qual o viver se torna muito mais do que sobreviver a si mesmo, 
num perdurar vazio para além do tempo previsto e da possibilidade da conti nuidade 
do crescimento pessoal. 
Este livro trata do tempo e da intemporalidade e da duração da vida, através de todos 
os seus ciclos, como uma oportunidade de integração necessária e desejada pela alma.
A autora explora, em seu trabalho, a abordagem do corpo como parte visível, 
concreti zada, da alma ou da psique, que a faz acessível, oferecendo-nos, muito mais 
do que um trabalho na dimensão corporal, um caminho de relacionamento com a 
profundidade do ser humano, suas memórias, desejos e conhecimentos.



O COMPADRE
Uma Análise Psicológica Possível de Exú

José Jorge de Morais Zacharias

Esse livro, de abordagem corajosa e inovadora sobre 
nosso Compadre, nos convida a transitar por caminhos 
e encruzilhadas respeitosamente iluminados pela 
compreensão simbólica dessa divindade, que se exprime e 
se expressa na alma africana, brasileira e universal.
Seu conteúdo multi facetado e profundo nos conduz a 
importantes refl exões teóricas da Psicologia Analíti ca e nos 
coloca num necessário confronto com a sombra individual 
e coleti va.

ISBN: 978-85-7585-336-8
Edição: 1ª Edição
Ano: 2010
Tamanho: 14 x 21 cm
Páginas: 164

PSICOSSOMÁTICA

Intervenção psicossomáti ca no modelo Junguiano proposto
pela Dra. Denise Ramos. O adoecimento entendido como 
uma manifestação simbólica da alma. São discuti dos vários 
casos clínicos, incluindo as técnicas uti lizadas e todo 
entendimento psicodinâmico.

Marisa Campio Müller

ISBN: 85-7585-117-9
Edição: 1ª Edição
Ano: 2005
Tamanho: 14 x 21 cm
Páginas: 136

Uma Visão Simbolo do Vitiligo
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Irene Gaeta é uma psicóloga clínica e pesquisadora 
sensível que sabe entrar em contato com as pessoas 
e seu sofrimento, compreendendo-as e ajudando-as. 
Neste livro, como diz o Dr. Joel Sales Giglio, presidente 
da Associação Junguiana do Brasil (AJB), Irene reúne com 
muita sensibilidade as inquietações, a Filosofi a Oriental, a 
Arte, as práti cas corporais e a Psicologia Analíti ca.
Apresenta casos clínicos por ela atendidos e mostra como
os atende em psicoterapia, auxiliando-os a ampliar as 
suas consciências. Relata sua experiência a parti r da qual 
é possível conhecer seu método e a forma como reúne 
a calatonia e o desenho de mandalas. As mandalas, em 
especial, confi guram-se em expressão artí sti ca e ao 
mesmo tempo são uti lizadas como método milenar que 
favorece a expressão do inconsciente em um espaço 
limitado e protegido. As mandalas facilitam também 
a integração consciente e inconsciente. Este livro se 
consti tui em uma contribuição ao psicólogo clínico e ao 
pesquisador nas áreas da Psicologia Clínica, Psiquiatria e
das Ciências da Saúde, refl eti ndo a qualidade, a 
sensibilidade e a capacidade profi ssional de sua autora.

ISBN: 978-85-7585-375-7
Edição: 1ª Edição

Ano: 2010
Tamanho: 14 x 21 cm

Páginas: 176

PSICOTERAPIA JUNGUIANA

Irene Gaeta

Novos Caminhos na Clínica
O Uso do Desenho de Mandalas e Calatorias

Sexualidade e Individuação. Assuntos complexos num 
primeiro olhar, mas que este livro consegue traduzir para 
o coti diano de forma simples e, como não poderia deixar 
de ser, prazerosa. Do Banquete, de Platão, ao canto das 
lavadeiras em seu ofí cio, passando pelas brincadeiras 
sexuais dos índios Camaiura e pela cultura liberti na de 
Marquês de Sade, o livro faz um traçado das relações 
humanas tendo como eixo a necessidade de o individuo 
“ser aquilo que se é” em todos os aspectos, inclusive e 
principalmente na sexualidade. A linguagem fácil que 
permeia este livro fruto das palestras realizadas no XII 
Simpósio da Associação Junguiana Brasileira leva o leitor 
a uma grande viagem pelos caminhos do conhecimento 
através da lente da sexualidade humana. Da Grécia Anti ga 
ao Vale do Jequiti nhonha, no interior de Minas Gerais, 
Eros entra na vida dos homens e mostra não só a força de 
sua presença, mas também a dor de sua ausência.

ISBN: 978-85-7585-221-7
Edição: 1ª Edição

Ano: 2007
Tamanho: 14 x 21 cm

Páginas: 200

SEXUALIDADE E INDIVIDUAÇÃO
Carlos Alberto Corrêa Salles e 
Jussara Maria de Fáti ma César e Melo
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TIPOS

Tipos: a diversidade humana contribui para que o 
psicólogo, arteterapeuta, pedagogo, administrador e 
outros profi ssionais que trabalhem diretamente com seres 
humanos, tenham uma melhor compreensão das diferenças 
e da caracterização dos ti pos individuais. A leitura de fácil 
assimilação também favorece ao leigo o autoconhecimento 
e o entendimento do outro.
Este livro, de suma importância para a epistemologia da 
psicologia, está pautado sobre a teoria analíti ca de C. G. 
Jung. Zacharias apresenta as ati tudes tí picas da consciência: 
introversão e extroversão e as funções orientadoras: 
pensamento, senti mento, sensação e intuição de maneira 
clara e objeti va, esti mulando o conhecimento das diferenças 
e das semelhanças, que nos levam a superar preconceitos, 
facilitando, portanto, o trabalho com relações humanas.
Esta obra faz parte da Coleção Anima Mundi.

José Jorge de Morais Zacharias

ISBN: 85-7585-137-3
Edição: 1ª Edição
Ano: 2006
Tamanho: 14 x 21 cm
Páginas: 218

A Diversidade Humana
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A PSICOLOGIA NO FUTURO

Este livro busca destacar as principais ideias de líderes 
da psicologia sobre o futuro desta disciplina por meio de 
50 entrevistas realizadas com psicólogos mundialmente 
destacados do início do século XXI. Estão incluídos 
parti cipantes da Europa Ocidental, da África, da América 
Lati na, dos Estados Unidos, do Canadá, da Austrália, da 
China, da Rússia, das Filipinas, entre outras nações. É um 
espaço de refl exão sobre o futuro da psicologia. Apresenta 
os conceitos, as ideias, as dúvidas, as ilusões, os planos, as 
incertezas, os sonhos e os desejos de homens e mulheres 
que trabalham no campo da psicologia na atualidade e que 
estão orientando o desenvolvimento futuro dessa ciência. 
Foram selecionados psicólogos reconhecidos tanto no 
âmbito cientí fi co como profi ssional e aplicado.

Rubén Ardila

ISBN: 978-85-7585-465-5
Edição: 1ª Edição
Ano: 2011
Tamanho: 16 x 23 cm
Páginas: 340

Os Psicólogos Mais Destacados do Mundo Falam 
Sobre o Futuro de sua Disciplina

ACOMPANHAMENTO TERAPÊUTICO

O texto aborda o Acompanhamento Terapêuti co, a clínica 
da cidade, inclusiva, móvel e enraizada no solo de uma 
ati vidade extramuros dos hospitais psiquiátricos e dos 
consultórios, oferecendo apoio a estes. Intervém na 
difi culdade de relacionamento psicossocial nos diversos 
interstí cios urbanos em que a pessoa esteja.

Ana Celeste de Araujo Piti á e
Manoel Antonio dos Santos

ISBN: 85-7585-102-0
Edição: 1ª Edição
Ano: 2005
Tamanho: 14 x 21 cm
Páginas: 270

A Construção de um Estratégia Clínica
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Neste livro você encontra a saga da intuição em 
vários campos de ati vidade cientí fi ca. Começando 
na anti guidade clássica da Grécia, temos Heráclito, 
Pitágoras e Hipócrates. É uma viagem através do tempo 
que passa por Paracelso, ati ngindo Newton, mais tarde 
Kekulé, Medeleiev e Einstein. De nossa parte oferecemos 
o resultado de nossas intuições na elaboração de testes 
originais e concepções psicológicas. Este livro se desti na 
a um leque amplo de possíveis leitores: universitários em 
geral, profi ssionais das áreas de ciências humanas e da 
saúde e também aqueles que se interessam pelas criações 
cientí fi cas e a sua ligação com a inteligência poiéti ca, ou 
seja, a inteligência criati va.ISBN: 978-85-7585-309-2

Edição: 1ª Edição
Ano: 2009

Tamanho: 14 x 21 cm
Páginas: 296

CALEIDOSCÓPIO PSICOLÓGICO
Efraim Rojas Boccalandro e Irene Cardotti   Boccalandro

Aplicações Práticas em Contextos Internacionais

A criati vidade é essencial para o desenvolvimento pessoal 
e profi ssional de um indivíduo. É também um passo básico 
para que ocorram inovações.
Este livro visa apresentar diferentes estratégias para 
a esti mulação da criati vidade, relatadas por autores 
internacionais, enfocando as áreas educacional, 
organizacional e artí sti ca. Demonstra-se, assim, que 
todos possuímos potencial criati vo, bastando apenas 
desenvolvê-lo.

ISBN: 978-85-7585-768-7
Edição: 1ª Edição

Ano: 2015
Tamanho: 16 x 23 cm

Páginas: 428

CRIATIVIDADE
Organizadores: Lucia Cerqueira de Miranda, Maria 
de Fáti ma Morais e Solange Muglia Wechsler
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GIROS

Efraim Rojas Boccalandro, natural de Cantaura, Venezuela, 
veio ao Brasil em 1954 para estudar Psicologia Aplicada ao 
Trabalho, no Insti tuto de Seleção e Orientação Profi ssional 
(ISOP) da Fundação Getúlio Vargas, no Rio de Janeiro. Esse 
Insti tuto, criado e dirigido pelo Dr. Emilio Mira y Lopez, 
lhe permiti u aprender psicologia por meio da práti ca do 
relacionamento com os clientes. No ISOP chegou a ser 
chefe de seção do PMK, um dos itens do seu currículo 
que lhe causam maior sati sfação. E autor de vários testes 
psicológicos elaborados e publicados dentro das normas 
internacionais e que consti tuem valiosa contribuição para 
as ati vidades dos psicólogos brasileiros. Atualmente, é 
professor ti tular da PUC-SP, tendo parti cipado da formação 
de várias gerações de psicólogos desde 1963. Neste livro, 
narra fatos autobiográfi cos por meio de crônicas poéti cas, 
crônicas e crônicas que não são crônicas.

Efraim Rojas Boccalandro

ISBN: 85-7585-189-6 
Edição: 1ª Edição
Ano: 2006
Tamanho: 14 x 21 cm
Páginas: 104

PSICOLOGIA ESCOLAR

O livro Psicologia Escolar - Uma Refl exão sobre a Educação, 
é uma obra que trabalha a percepção das difi culdades 
emocionais da criança, até as orientações psicológica, 
profi ssional e vocacional aos alunos do Ensino Médio, 
abordando de forma clara a condução e orientação aos 
professores, a questão dos valores, a adolescência e a 
comunidade escolar e a adoção de medidas de socialização 
como forma de prevenção à indisciplina e resgate de 
ati tudes saudáveis à cidadania. É uma obra de leitura 
agradável, dirigida aos pais e profi ssionais da área.

Elaine Marini

ISBN: 978-85-7585-633-8
Edição: 1ª Edição
Ano: 2012
Tamanho: 14 x 21 cm
Páginas: 164

do meu Cata-vento

Uma Reflexão Sobre a Educação
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História da psicologia ibero-americana em autobiografi as
oferece um detalhado panorama, em primeira pessoa, da
evolução da psicologia como ciência e profi ssão na 
Ibero-américa por meio das lembranças de dez de 
suas personalidades mais destacadas. Especialistas da 
Argenti na (Nuria Cortada de Kohan e Horacio J. A. Rimoldi), 
do Brasil (Arrigo Leonardo Angelini e Antonio Gomes 
Penna), do Chile (Julio F. Villegas), da Colômbia (Rubén 
Ardila), da Espanha (Ramón Bayes, Helio Carpintero 
e Miguel Siguan) e do Peru (Reynaldo Alarcón), que 
ti veram um papel preponderante no desenvolvimento da 
psicologia em seus respecti vos países, abordam aspectos 
centrais de sua vida e do essencial de seu trabalho e 
suas contribuições, apresentando ainda seus principais 
enfoques conceituais. A obra será de grande interesse 
para historiadores da psicologia, psicólogos, estudantes 
de psicologia e o público interessado em aprender sobre 
o desenvolvimento da ciência e da profi ssão no mundo 
hispânico e lati no-americano. Psicologia Geral História 
da psicologia Hugo Klappenbach e Ramón León (editores) 
História da psicologia ibero-americana em autobiografi as 
Hugo Klappenbach (Professor da Universidade Nacional 
de San Luis, San Luis, Argenti na) e Ramón León (Professor 
da Universidade Ricardo Palma, Lima, Perú) são 
especialistas conhecidos sobre história da psicologia.

ISBN: 978-85-7585-742-7
Edição: 1ª Edição

Ano: 2014
Tamanho: 14 x 21 cm

Páginas: 292

HISTÓRIA DA PSICOLOGIA 
IBERO-AMERICANA
Editores: Hugo Klappenbach e Ramón Leó 

em Autobiografias

Desti nada, principalmente, ao leitor interessado no 
desenvolvimento da Psicologia, esta obra, de viés histórico, 
inclui textos de palestras, conferências, comunicações 
em congressos, capítulos de teses universitárias e arti gos 
do autor apresentados originalmente no Brasil ou no 
exterior em disti ntos meios de comunicação. A coletânea 
aqui resgatada abrange textos nas seguintes áreas da 
Psicologia: História da Psicologia, Psicologia Educacional, 
Psicologia da Aprendizagem, Moti vação Humana, 
Psicologia Intercultural e Orientação Educacional e 
Profi ssional.

ISBN: 978-85-7585-733-5
Edição: 1ª Edição

Ano: 2014
Tamanho: 14 x 21 cm

Páginas: 404

MEMÓRIA DA PSICOLOGIA
Arrigo Leonardo Angelini

Textos Produzidos na Segunda Metade do Século XX
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PSICOPATOLOGIA

Este livro é uma coletânea que reúne 40 autores de 
diferentes formações acadêmicas e cientí fi cas. Sua 
linguagem é clara e objeti va, proporcionando ao leitor um 
conhecimento básico dos principais tópicos relacionados 
à Psicopatologia e à Psiquiatria. Nesta segunda edição, 
apresentam-se atualizações e mais um capítulo, inti tulado 
“Psicopatologia do trânsito”. Desti na-se a profi ssionais e 
estudantes ainda não familiarizados com os temas, tanto 
na área de saúde, humanas, Direito e outras.

Organizadores: José Carlos Souza, Geraldo 
José Ballone e Liliana A. M. Guimarães

ISBN: 978-85-7585-691-8 
Edição: 2ª Edição
Ano: 2013
Tamanho: 14 x 21 cm
Páginas: 316

RELAÇÕES INTERPESSOAIS

Falar de relações interpessoais é abordar um campo amplo 
de pesquisa, já que inúmeros processos psicológicos se 
entrelaçam para produzir comunicações e a percepção 
destas. Tal fato fez o tema ser abordado historicamente por 
diferentes abordagens teóricas dentro da psicologia e áreas 
afi ns, visando desvelar aspectos específi cos de cada um 
desses processos. Longe de dar conta de tal complexidade, 
esta obra apresenta diferentes perspecti vas e contextos 
em que as interações sociais ocorrem, buscando trazer 
atualizações que subsidiem a práti ca profi ssional no campo 
das relações interpessoais. Os autores são renomados 
pesquisadores em cada um dos aportes tratados e trazem 
o que há de melhor e atual em cada um dos temas.

Organizadores: Daniel Bartholomeu, José Maria 
Monti el, Afonso Antonio Machado, António Rui Gomes, 
Gleiber Couto e Vicente Cassep Borges

ISBN: 978-85-7585-782-3 
Edição: 1ª Edição
Ano: 2016
Tamanho: 16 x 23 cm
Páginas: 380

e Psiquiatria Básicas

Concepções e Contextos de Intervenção e Avaliação
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ABORDAGEM CENTRADA 
NA PESSOA

Ao longo dos anos, houve numerosas críti cas à psicologia 
humanista. A maioria são muito fracas e difi  cilmente, uma 
delas deixa entrever real compreensão do fato que o todo 
está baseado mais na experiência do que na lógica abstrata. 
O autor procura mostrar que Rogers de forma alguma quis 
que se considerasse sua contribuição à Psicologia como 
nova escola, da qual fosse o guru.

Henrique Justo

ISBN: 85-87516-55-8
Edição: 1ª Edição
Ano: 2002
Tamanho: 14 x 21 cm
Páginas: 206

Consensos e Dissensos

LIBERDADE E PÓS-MODERNIDADE

Este livro, uti lizando vasta bibliografi a, oferece uma 
refl exão sobre a maneira de expressar a liberdade, que 
se percebe por meio das ati tudes de jovens, mulheres 
e homens da contemporaneidade. Procura refl eti r o 
conceito de liberdade bem como sua expressão para 
a Abordagem Centrada na Pessoa nos dias de hoje. O 
referido trabalho tem como base a teoria e a visão de ser 
humano e de liberdade da Abordagem Centrada na Pessoa, 
de Carl Rogers, que propõe como base de uma vida plena 
a constante abertura à experiência. Os contextos sociais, 
com suas limitações políti cas, éti cas ou religiosas, exercem 
infl uência no modo de expressão da liberdade coleti va 
e/ou individual. Mostra-se fundamental a leitura para 
estudantes e profi ssionais das áreas humanas, sociais e da 
abordagem humanista.

Daniela Buratt o Pereira, Juliana Giordani 
Magro e Sérgio Leonardo Gobbi

ISBN: 978-85-7585-450-1
Edição: 1ª Edição
Ano: 2011
Tamanho: 14 x 21 cm
Páginas: 152

Elementos da Abordagem Centrada na Pessoa
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“Após o trabalho do HumanGuide© na Câmara Sueca, 
o relacionamento entre as pessoas da equipe melhorou 
signifi cati vamente. Foi incrível ver como a análise do 
questi onário online resultou em um perfi l tão parecido quanto 
realmente somos. Nossas reuniões de equipe fi caram mais 
produti vas, pois agora sabemos como é a sinergia entre os 
colegas. Melhoramos também a comunicação entre a equipe, 
que, consequentemente, refl eti u nos resultados positi vos da 
Câmara Sueca.”
Jonas Lindström, Secretário Executi vo - Swedcham Brasil

“(...) Quanto ao método HumanGuide©, em diferentes 
situações, este apresentou resultados muito além do 
sati sfatório. Na perspecti va do avaliado: o processo permite, 
no mínimo, uma refl exão sobre quem somos, sobre nossos 
potenciais e, sobretudo, sobre nossas difi culdades. Hoje no 
Brasil, em função da situação econômica e social em que nos 
encontramos, um número muito importante de pessoas está 
disponível no mercado. O processo HumanGuide© permite 
que este conti ngente possa melhor se autocompreender e se 
preparar. Minha afi rmação é baseada na experiência como 
candidato PSA, que foi submeti do ao processo, permiti ndo 
melhor compreender as relações que a empresa procurava 
entre candidato e posto. Na perspecti va do avaliador: o 
HumanGuide© nos auxilia primeiramente na refl exão do 
que realmente é necessário da função considerada. Esta 
consideração vai muito além do simples aspecto técnico, 
considerando também todas as relações interpessoais do 
coti diano. Após esta primeira refl exão, o processo nos auxilia 
na identi fi cação das característi cas pessoais que melhor se 
adaptam à necessidade em questão. Sem dúvida, não existe 
processo mágico na escolha de um indivíduo e estou bem 
consciente de que este não é o objeti vo do HumanGuide©, 
porém o considero uma ferramenta de extrema importância 
no processo de seleção de candidatos.”
Marcos Paluello, PSA - Peugeot Citroen Automóveis Ltda.

ISBN: 978-85-7585-377-1
Edição: 1ª Edição

Ano: 2010
Tamanho: 14 x 21 cm

Páginas: 200

DEIXE A PERSONALIDADE 
FLORESCER

Rof Kenmo
Tradução: Giselle Mueller-Roger Welter

Um Caminho para Equilibrar seu Espaço Vital...
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MOMENTOS MILAGROSOS

Momentos milagrosos são os buraquinhos de luz jorrando 
dentro do sistema de pensamento escuro do ego. A 
experiência e a sabedoria de conspícuos terapeutas e 
comunicadores, como Carl Rogers, Virginia Sati r, Eugene 
Gendlin, Erving Polster, John Grinder, Robert Stein e Robert 
Nemiroff  , enriquecem ainda mais este livro, fazendo dele 
uma afi rmação profunda do signifi cado da vida e de seus 
momentos milagrosos.

Antonio Monteiro dos Santos

ISBN: 85-7585-079-2
Edição: 1ª Edição
Ano: 2004
Tamanho: 16 x 23 cm
Páginas: 344

A Natureza da Força da Mente nos Relacionamentos 
e na Psicoterapia

PERCEBER

Esta obra põe em foco a experiência percepti va – o 
perceber humano na dialéti ca da existência – a maneira 
individual e singular de cada pessoa entrar em contato 
com o que a cerca por meio de seu corpo, para explorar e 
compreender o seu derredor. A linha diretriz é a de assinalar 
como estudos e pesquisas sobre o perceber de pessoas 
com defi ciência visual desencadearam e aprofundaram o 
perceber do ser humano que dispõe de todos os senti dos. 
Oferece subsídios teóricos e epistemológicos sobre o 
perceber e as questões imbricadas nas concepções, crenças, 
descrenças e desatenções à percepção humana. Alerta 
para a importância da dialéti ca do eu no mundo em suas 
possibilidades e limites da percepção. Fornece recursos 
para refl eti r sobre a fundamentação teórica oferecida e 
seu signifi cado para o próprio perceber, perceber o outro e 
perceber o mundo circundante.

Elcie F. Salzano Masini

ISBN: 978-85-7585-684-0
Edição: 1ª Edição
Ano: 2012
Tamanho: 14 x 21 cm
Páginas: 240

Raiz do Conhecimento
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O livro Temas Contemporâneos em Psicologia do 
Desenvolvimento surgiu da ideia de alguns professores 
do núcleo do Desenvolvimento Humano do curso de 
psicologia da Universidade Presbiteriana Mackenzie, que 
uniram esforços para apresentar uma coletânea de textos 
que acolhesse várias perspecti vas psicológicas sobre o 
desenvolvimento humano.
Preocupamo-nos em oferecer aos graduandos, bem como
aos profi ssionais, de psicologia, pedagogia e áreas afi ns uma 
obra que pudesse expressar o respeito pelas diferenças 
epistemológicas e a admiração pela singularidade de cada
enfoque sobre o tema. Esperamos que o leitor desfrute 
da leitura dos textos de docentes e psicólogos clínicos 
que buscaram, em seus capítulos, consolidar uma 
refl exão sobre a psicologia do desenvolvimento e seus 
desdobramentos.

ISBN: 978-85-7585-377-1
Edição: 1ª Edição

Ano: 2010
Tamanho: 14 x 21 cm

Páginas: 200

TEMAS CONTEMPORÂNEOS 
EM PSICOLOGIA DO
DESENVOLVIMENTO

Aurélio Fabricío Torres de Melo, Karina 
Okajima Fukumitsu e Marian Ávila de Lima 
e Dias
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A FUNDAMENTOS DA PERÍCIA 
PSICOLÓGICA FORANSE

O livro aborda a relação entre a Psicologia e o Direito e suas 
repercussões na avaliação psicológica realizada no contexto 
forense. Discute o conceito de perícia, suas característi cas 
e regulamentação legal na práti ca do psicólogo. Apresenta 
os cuidados éti cos e metodológicos para a coleta de 
dados, uso de instrumentos e elaboração de documentos. 
Aprofunda a discussão de temas perti nentes como a 
simulação e dissimulação e a avaliação de competências 
legais.

Sonia Liane Reichert Rovinski

ISBN: 978-85-7585-227-9
Edição: 3ª Edição

Ano: 2013
Tamanho: 14 x 21 cm

Páginas: 168

PSICOLOGIA JURÍDICA

O livro inti tulado Psicologia Jurídica: implicações 
conceituais e aplicações práti cas, de autoria da psicóloga 
Maria Adelaide Freitas Caires, teve como ponto de 
parti da a sistemati zação de sua experiência profi ssional 
no IMESC, Insti tuto de Medicina Social e Criminologia de 
São Paulo, onde a autora estudou, desvendando mistérios 
da perícia psicológica, experimentando os senti mentos 
transferências e contra transferenciais nas entrevistas com 
os sujeitos e fi nalmente oferecendo-nos suas refl exões aqui 
transmiti das de forma parcimoniosa e precisa. O prof. Dr. 
Paulo Vaz de Arruda foi o orientador de sua dissertação de 
mestrado em Psicologia da Saúde, concluída em 1999 na 
Faculdade de Psicologia e Fonoaudiologia da Universidade 
Metodista de São Paulo.

Maria Adelaide de Freitas Caíres

ISBN: 85-7585-058-X
Edição: 1ª Edição

Ano: 2003
Tamanho: 14 x 21 cm

Páginas: 205

Implicações, Conceituais e Aplicações Práticas
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Este livro trata da perícia psicológica no contexto do trabalho. Contém subsídios cientí fi cos 
e técnicos para o processo de formação e atualização profi ssional de profi ssionais que atua 
ou pretende atuar compreensão dos fundamentos e aspectos técnicos da investi gação dos 
nexos entre trabalho e processos de adoecimento dos trabalhadores, especialmente no 
âmbito da saúde mental.

Roberto Moraes Cruz

ISBN: 9788575858462
Edição: 1ª Edição

Ano: 2017
Tamanho: 16 x 23 cm

Páginas: 200

ISBN: 9788575858462
Edição: 1ª Edição

Ano: 2017
Tamanho: 16 x 23 cm

Páginas: 200

PERÍCIA PSICOLÓGICA

Sumário online

no Contexto do Trabalho
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A PSICOLOGIA JURÍDICA

Este livro tem o propósito de ampliar o canal de 
comunicação entre os psicólogos que buscam seu 
aperfeiçoamento profi ssional em Psicologia Jurídica, 
possibilitando a atualização na leitura de pesquisas 
recentes e relatos de experiências profi ssionais. São 
vários autores, com experiências no campo jurídico, que 
trazem refl exões críti cas e propostas de intervenção em 
torno das responsabilidades sociais, cientí fi cas e éti cas dos 
psicólogos perante as demandas de natureza psicológica 
que se inscrevem e se instalam no âmbito da Justi ça, do 
Direito e da Moral.

Organizadores: Roberto Moraes Cruz e
Sonia Liane Reichert Rovinski

ISBN: 978-85-7585-255-2
Edição: 1ª Edição

Ano: 2009
Tamanho: 18,5 x 26 cm

Páginas: 316

PSIQUIATRA FORENSE E CULTURA

A agressividade e a violência sempre esti veram presentes 
na História da humanidade, desde seus primórdios, quando 
serviam para que o Homem pudesse sobreviver nesse 
mundo. Podemos afi rmar que são emoções inerentes ao ser 
humano. Sabemos que a forma de expressa-las e que foram 
variando de acordo com o passar dos tempos. A afi rmação 
de que “o Homem é responsável pelos seus atos”, no 
entanto, pode parecer óbvia para nós, modernos, mas nem 
sempre foi assim. A responsabilidade pelos próprios atos 
não nasceu com o Homem, ela formou-se, aos poucos, com 
o caminhar das culturas que nos antecederam. Até meados 
do Período Arcaico de nossa história século VII e VI A.C.- 
eram os deuses os responsáveis pelos atos humanos. Isso
porque, para que o Homem possa responder por suas 
ações, e necessário que esse Homem possua um contorno 
existencial que o delimite em relação ao meio em que vive 
e que o deixe não mais a mercê da infl uência dos deuses 
mas, sim, que o dote da categoria psicológica da vontade. 
So a parti r daí podemos dizer que existe, nesse Homem, 
aquilo que chamamos de Subjeti vidade, a noção de si 
mesmo. Essa passagem em nossa trajetória, da submissão 
aos desejos divinos para a noção de si mesmo, foi o ponto 
necessário para que nos tornassemos responsáveis por 
nossos atos, o que determinou a necessidade de Leis, de 
normas de comportamento, e a confi  guração da Justi ça. 
Esse livro pretende mostrar essa trajetória entre a formação 
da Subjeti vidade e a formação do Direito, de onde nasceu 
a área da ciência denominada Psiquiatria Forense.

Sergio Paulo Rigonatti  

ISBN: 978-85-7585-287-3
Edição: 1ª Edição

Ano: 2009
Tamanho: 16 x 23 cm

Páginas: 218

Perspectivas Teóricas e Processos de Intervenção
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A Psicologia Jurídica é uma área de conhecimento 
psicológico e um campo de intervenção profi ssional em 
plena expansão no Brasil. Sua história de contribuições 
é rica, controverti da e repleta de debates entre as várias 
disciplinas do mundo jurídico e das ciências humanas. 
As preocupações dos psicólogos com as questões do 
crime, da violência e do apenamento dos indivíduos 
remontam à história da psicologia aplicada ao campo 
jurídico da primeira metade do século XX. Desde então, o 
debate das ideias tem se tornando mais críti co, fecundo 
e incenti vador de novas pesquisas e problemas teóricos. 
Este livro é fruto de refl exões e experiência de psicólogos 
que atuam no campo jurídico no Brasil e na Espanha 
sobre temas relevantes da Psicologia Jurídica aplicada 
ao campo criminal/penal: crime, violência, apenamento. 
A expectati va é de que ele possa contribuir na refl exão 
críti ca e na formação profi ssional de psicólogos, 
estudantes e demais interessados nas contribuições da 
Psicologia Jurídica neste âmbito.

ISBN: 978-85-7585-657-4
Edição: 1ª Edição
Ano: 2012
Tamanho: 14 x 21 cm
Páginas: 236

REFLEXÕES E EXPERIÊNCIAS EM 
PSICOLOGIA JURÍDICA
Adriano Beiros, Roberto Cruz e Simone Marti ns
no Contexto Criminal-Penal

Aprofundar o estudo da relação criminologia-saúde 
mental e propiciar o acesso amplo a informações 
fi dedignas e o que pode tornar o futuro mais promissor. 
Esta é uma das tarefas do Núcleo de Estudos e Pesquisas 
em Psiquiatria Forense e Psicologia Jurídica (Nufor) do 
Insti tuto de Psiquiatria do HC.

ISBN: 85-7585-021-0
Edição: 1ª Edição
Ano: 2003
Tamanho: 16 x 23 cm
Páginas: 318

TEMAS EM PSIQUIATRIA FORENSE E 
PSICOLOGIA JURÍDICA I
Coordenador: Sérgio Paulo Rigonatti  
Organizadores: Antonio de Padua Serafi m e 
Edgard Luiz de Barros
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Essa obra surge do talento dos organizadores que 
enfrentaram os complexos temas da inter-relação: 
Psiquiatria, Psicologia e o universo forense. O leitor 
encontrará uma exposição com didáti ca invejável e clareza 
expositi va admirável dos temas modernos que interessam a 
área forense, sob as perspecti vas psiquiatrica e psicológica.

Organizadores: Antonio de Padua Serafi m,
Edgard Luiz de Barros e Sérgio Paulo Rigonatti  

ISBN: 85-7585-157-8
Edição: 1ª Edição

Ano: 2006
Tamanho: 16 x 23 cm

Páginas: 256

TEMAS EM PSIQUIATRIA FORENSE 
E PSICOLOGIA JURÍDICA II

De todos os assuntos que interessam às relações da 
Medicina, Psicologia e Direito, poucos mobilizam tanto as 
pessoas como a violência sexual. Embora seja um problema 
anti go, com o amadurecimento das sociedades há uma 
crescente intolerância para com ele. Sua ocorrência de tão 
complexa frequentemente é associada à doença mental. 
Mas esta não é sempre a realidade, daí o papel fundamental 
das avaliações psiquiátricas e psicológicas. Mais do que 
isso, o tratamento das víti mas é essencial para minimizar as 
suas consequências e dos algozes como forma de reduzir 
a sua ocorrência. A violência sexual abordada nesta obra 
deve se tornar obra de referência. A complexida-de do 
assunto é abordada de forma transdisciplinar, abarcando 
as perspecti vas de todos os profi ssionais envolvidos, 
tornando-se leitura fundamental para psicólogos, médicos, 
advogados e todos aqueles que lidam com difí cil realidade.

Organizadores: Antonio de Padua Serafi m, 
Daniel Marti ns de Barros e Fabiana Saffi  

ISBN: 978-85-7585-696-3
Edição: 1ª Edição

Ano: 2013
Tamanho: 16 x 23 cm

Páginas: 324

TEMAS EM PSIQUIATRIA FORENSE 
E PSICOLOGIA JURÍDICA III
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A avaliação psicológica e educacional têm suscitado 
crescente interesse e atenção por diferentes esferas 
sociais no Brasil e no mundo. Muitas das decisões 
tomadas em diferentes contextos requerem a avaliação 
psicológica e/ou educacional em que é frequente o uso 
de testes padronizados. Os conhecimentos trazidos nesta 
obra permitem ao profi ssional destas áreas uma melhor 
compreensão sobre as aplicações de técnicas estatí sti cas 
que embasam a psicometria por trás dos testes.

Organizadores: Claudett e Maria Medeiros Vendramini, Daniel 
Bartholomeu, José Maria Monti el e Marjorie Cristi na Rocha da Silva

ISBN: 978-85-7585-770-0
Edição: 1ª Edição

Ano: 2015
Tamanho: 16 x 23 cm

Páginas: 264

APLICAÇÕES DE MÉTODOS 
ESTATÍSTICOS AVANÇADOS À 
AVALIAÇÃO PSICOLÓGICA E 

EDUCACIONAL
Com Ilustrações em Diferentes Softwares Estatíticos
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Os Fundamentos Estatí sti cos da Pesquisa Cientí fi ca 
representa um manual práti co de como analisar 
estati sti camente os dados coletados em uma pesquisa 
cientí fi ca. Os doze capítulos desse livro tratam das mais 
variadas técnicas estatí sti cas de uma forma palatável a 
pesquisadores não sofi sti cados na área da estatí sti ca, 
sem fugir de apresen-tar e explicar as várias técnicas 
envolvidas. O objeti vo mais claro deste volume consiste 
em apresentar as análises estatí sti cas dos dados de 
uma pesquisa cientí fi ca para pesquisadores que não são 
especialistas em Estatí sti ca. Por isso, a apresentação dos 
temas não é matemati camente rigorosa, mas, também, 
não é de divulgação. Os temas são tratados tecnicamente, 
mas levando em conta o leitor que é um pesquisador e 
não um estatí sti co.

ISBN: 978-85-7585-761-8
Edição: 1ª Edição
Ano: 2015
Tamanho: 16 x 23 cm
Páginas: 364

DELINEAMENTOS DE PESQUISA EM 
CIÊNCIA - VOL. 2
Luiz Pasquali
Fundamentos Estatísticos da Pesquisa Científica

A Lógica da Pesquisa Cientí fi ca representa um manual para
o pesquisador, sobretudo em ciências psicossociais. Ele 
visa orientar o pesquisador na elaboração de projetos de 
pesquisa, explicitando a lógica epistemológica envolvida, 
bem como os passos a serem seguidos nessa elaboração. 
Ele trata tanto de pesquisa popularmente defi nida como 
quanti tati va quanto qualitati va. O livro é parti cularmente 
relevante para pesquisadores em início de carreira, pois 
discute os fundamentos teóricos da pesquisa em ciência, 
bem como as diferentes estratégias nela envolvidas, 
evitando maiores incursos em estatí sti ca, que são 
analisados no volume 2 desta obra.

Luiz Pasquali

ISBN: 978-85-7585-760-1
Edição: 1ª Edição
Ano: 2015
Tamanho: 16 x 23 cm
Páginas: 260

DELINEAMENTOS DE PESQUISA 
EM CIÊNCIA - VOL. 1
A Lógica da Pesquisa Científica
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Este livro tem por objeti vo principal apresentar a efi cácia
terapêuti ca da Interpretação Teorizada na Psicoterapia 
Breve Operacionalizada. Foram apresentados 10 casos 
clínicos atendidos por meio desta técnica inovadora. 
Para que o leitor pudesse acompanhar passo a passo 
como foram realizados esses processos, eles foram 
detalhados desde a triagem até a evolução mês a mês 
dos pacientes atendidos. Na fase inicial levantaram-se 
dados da evolução dos pacientes desde a infância até 
o presente; as soluções que eles encontraram tanto 
nos momentos de crise como em situações adversas da 
vida. Por meio desses dados foi possível conjecturar a 
respeito da dinâmica e da construção de seus complexos 
inconscientes.

ISBN: 85-7585-027-X
Edição: 1ª Edição
Ano: 2003
Tamanho: 14 x 21 cm
Páginas: 214

COMO INTERPRETAR NA PSICOTERAPIA 
BREVE PSICODINÂMICA
Angela Cristi ni Gebara

O livro enfoca debates teóricos, técnicos, práti cos e 
de pesquisa sobre intervenções clínicas com famílias, 
formação de psicoterapeutas e clínicos em nível de 
graduação e pós-graduação, relatos de serviços de 
atendimento psicoterápico focados em diversos públicos, 
psicoterapia breve psicodinâmica de adultos, processos 
grupais e uso de tecnologias em processo de formação de 
psicoterapeutas.

Organizadores: Tales Vilela Santeiro e
Glaucia Mitsuko Ataka da Rocha

ISBN: 978-85-7585-771-7
Edição: 1ª Edição
Ano: 2015
Tamanho: 16 x 23 cm
Páginas: 220

CLÍNICA DE ORIENTAÇÃO 
PSICANALÍTICA
Compromissos, Sonhos e Inspiraçãoes no Processo 
de Formação

95 



PS
IC

O
TE

RA
PI

A
JUNG & SÁNDOR

Este livro, baseado na concepção da Psicologia Analíti ca 
de Jung, trata de um método psicoterapêuti co criado pelo 
professor Pethö Sándor, no qual o corpo é um instrumento 
para a estruturação e evolução da consciência.
No processo de integração fi siopsíquica, o corpo atua em 
sua verdadeira dimensão, ou seja, como o campo propício 
para o enraizamento da consciência e o solo férti l para o 
crescimento humano.

Eliete Villela Pedroso, Maria Cristi na 
Minicuci, Olga Maria Fontana e
Vera Lúcia Furtado Paschoa

ISBN: 978-85-7585-634-5
Edição: 1ª Edição

Ano: 2012
Tamanho: 14 x 21 cm

Páginas: 240

MEDO DE DIRIGIR

Este livro apresenta as aplicações práti cas da Terapia 
Cogniti vo-Comportamental no tratamento do medo 
de dirigir, voltadas para psicólogos que trabalham em 
consultórios parti culares e/ ou insti tuições (centros de 
treinamentos). As principais técnicas comportamentais 
e cogniti vas são descritas com detalhes e ilustradas com 
casos, o uso de meditação e a análise do depoimento de 
uma pessoa que superou a fobia de trânsito.

Cristi ane Luise Cordal Süff ert e
Yone Xavier Felipe da Fonseca

ISBN: 978-85-7585-693-2
Edição: 1ª Edição

Ano: 
Tamanho: 14 x 21 cm

Páginas: 132

Trabalho Corporal na Psicoterapia Análitica

Terapia Cognitivo-Comportamental no 
Tratamento da Fobia de Trânsito
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O livro Técnica da Interpretação em Psicoterapia Breve 
Operacionalizada é resultado de anos de experiência 
da autora Angela Cristi ni Gebara em Psicoterapia 
Psicanalíti ca e Psicoterapia Breve Operacionalizada 
(PBO).
Com o objeti vo de investi gar a efi cácia terapêuti ca 
da Interpretação Teorizada na PBO, foi realizada uma 
comparação e descrição de 60 casos clínicos, discuti ndo 
temas diversos como critérios de seleção e entrevista 
em PBO, interpretação e sua função em Psicanálise e 
PBO, o analista como ego suplementar do paciente, a 
cotransferência e sua uti lização e correlação psicanalíti co-
adaptati va.
A leitura que orientou o trabalho em PBO foi o da 
Psicanálise (Freud, Klein e Bion) e a Teoria da Adaptação.

ISBN: 978-85-7585-447-1
Edição: 1ª Edição
Ano: 2011
Tamanho: 14 x 21 cm
Páginas: 240

TÉCNICA DA INTERPRETAÇÃO 
EM PSICOTERAPIA BREVE 
OPERACIONALIZADA
Angela Cristi ni Gebara

A bibliografi  a brasileira referente à Avaliação de Processos
Psicoterapêuti cos não é muito extensa. Em especial, a que
se desti na ao estudo dos processos de psicoterapia para 
defi cientes visuais. Pesquisando sobre o assunto em meios 
a teses de mestrado, pesquisas, livros e arti gos sobre 
psicoterapia para defi cientes visuais, notou-se que além do 
serviço de Avaliação Psicológica para Defi cientes Visuais 
da Clínica Psicológica Ana Maria Poppovic, da PUC-SP, foi 
encontrado referência de atendimento psicoterapêuti co 
na Associação Brasileira de Assistência ao Defi ciente 
Visual. Esta publicação vem a enriquecer e contribuir, não 
somente para o desenvolvimento da avaliação psicológica 
de defi cientes visuais, como também para o processo de 
avaliação psicoterapêuti ca.

Efraim Rojas Boccalandro

ISBN: 978-85-7585-637-6
Edição: 1ª Edição
Ano: 2012
Tamanho: 14 x 21 cm
Páginas: 100

PSICOTERAPIA
em Avaliação
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TEORIAS E TÉCNICAS DE 
ATENDIMENTO EM CONSULTÓRIO 

DE PSICOLOGIA

Teorias e Técnicas de Atendimento em Consultório de 
Psicologia foi elaborado e escrito por psicoterapeutas 
de diferentes formações e contemplam técnicas de 
atendimento clínico a crianças, adolescentes, adultos e 
grupos. As técnicas de psicoterapia desenvolvidas pela 
análise do comportamento, psicanálise, psicologia analíti ca, 
psicanálise lacaniana, gestalt-terapia e psicodrama são 
discuti das por meio da apresentação das teorias e da 
bibliografi a que as fundamentam. Uma obra de referência 
que oferece ao jovem psicoterapeuta a possibilidade de 
discussão a respeito dos enfrentamentos necessários para 
a entrada neste insti gante caminho da investi gação e da 
proximidade com o mundo psíquico humano.

Organizadora: Berenice Carpigiani

ISBN: 978-85-7585-463-1
Edição: 1ª Edição

Ano: 2011
Tamanho: 14 x 21 cm

Páginas: 288

DEPOIS DE MAGRO

Esta obra é um apanhado da experiência clínica e acadêmica
de psicólogos que trabalham com pacientes submeti dos 
à cirurgia bariátrica, que, junto com uma equipe 
multi disciplinar, investem diariamente na melhora da 
qualidade de vida desses pacientes ajudando-os manter o 
baixo peso alcançado. Este livro esclarece as difi culdades 
enfrentadas pelos pacientes em se manter magros e as 
possibilidades terapêuti cas de que os profi ssionais de 
saúde se uti lizam para evitar que o reganho de peso se 
estabeleça

Organizadores: Carmen Benedetti   e
Luciana Theodoro

ISBN: 978-85-7585-774-8
Edição: 1ª Edição

Ano: 2015 
Tamanho: 16 x 23 cm

Páginas: 120

A Ação do Psicólogo na manuntenção do 
peso após o emagrecimento por cirurgia
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ANÁLISE E DIAGNÓSTICO 
ORGANIZACIONAL

Com base nas experiências de consultores e pesquisadores brasileiros e estrangeiros, 
este livro apresenta modelos criati vos de análise diagnósti ca, com ferramentas e 
metodologias adequadas à realização do diagnósti co nas organizações de trabalho.

Está dividido em três partes. A primeira delas apresenta diretrizes gerais subjacentes 
à análise e diagnósti co organizacional. A segunda especifi ca os aspectos relacionados 
à inclusão para o trabalho, aos valores e normas organizacionais. Por fi m, na terceira 
parte, discutem-se aspectos relacionados ao diagnósti co da saúde das organizações 
e dos trabalhadores. Todos os capítulos têm em comum o foco no passo-a-passo da 
análise e diagnósti co organizacional

ISBN: 978-85-7585-783-0
Edição: 1ª Edição

Ano: 2016
Tamanho: 16 x 23 cm

Páginas: 352
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Teoria e Prática
Organizadores: Helenides Mendonça, Maria Cristi na 
Ferreira e Elaine Rabelo Neiva

análise e diagnósti co organizacional

100



Este livro é um óti mo guia para a realização de um 
diagnósti co de Recursos Humanos nas organizações. 
Parti ndo de uma experiência práti ca, entre inúmeras 
outras realizadas por seus autores, o texto apresenta, 
de forma objeti va e práti ca, um modelo de diagnósti co 
que poderá ser uti lizado por administradores, diretores, 
gerentes e outros que queiram obter informações 
positi vas e negati vas acerca de diversos fatores que 
permeiam a roti na de trabalho dos seus funcionários. 
O leitor encontrará aqui um modelo de questi onário, 
seguido de uma metodologia de amostragem para a 
sua aplicação, coleta, análise, interpretação dos dados 
obti dos e, fi nalmente, a sugestão de um plano de ações 
para intervenção sobre os pontos fracos verifi cados.

ISBN: 85-7585-012-1
Edição: 1ª Edição
Ano: 2002
Tamanho: 14 x 21 cm
Páginas: 120

O CAPITAL HUMANO NA EMPRESA
Claudete Prado e Walter de Souza

As habilidades de relacionamento estão mais valorizadas 
do que a própria técnica. As empresas estão preferindo 
profi ssionais capazes de se relacionar positi vamente com 
outros setores da empresa e, assim, viabilizar os processos 
internos. Por meio dos relacionamentos interpessoais e de 
situações coti dianas no ambiente corporati vo, as técnicas 
abordadas servem para ampliar a empregabilidade dos 
gestores, bem como auxiliar profi ssionais em início de 
carreira a ati ngir seus objeti vos mais rapidamente. O livro 
DiGESTÃO De COMPETÊNCIAS - Uma dieta saudável para 
sua carreira, fornece subsídios para o desenvolvimento de 
um modelo funcional em sua profi ssão, transformando 
ati vos intangíveis em produti vidade. Além disso, é o 
resultado de uma minuciosa investi gação das modernas 
técnicas administrati vas para construir a percepção que os 
outros terão de você, de forma que seu talento não passe 
despercebido.

Elias Daher Júnior

ISBN: 978-85-7585-638-3
Edição: 2ª Edição
Ano: 2012
Tamanho: 14 x 21 cm
Páginas: 140

DiGESTÃO DE COMPÊTENCIAS
Uma Dieta Saudável para sua Carreira

do Diagnóstico ao Plano de Ação
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PSICOLOGIA E GESTÃO 
DE PESSOAS

O livro busca reconstruir a trajetória da Psicologia voltada 
à Gestão de Pessoas para refl  eti r acerca do corpo 
teórico-práti co construído, principalmente em relação aos 
processos de gestão de pessoas, à éti ca, às competências e 
às concepções de carreira, visando levantar possibilidades 
e limites no momento que surgiram e na atuação presente, 
para fornecer subsídios às novas exigências da área no 
século XXI e formular proposta de princípios para o futuro.

Marcelo Afonso Ribeiro

ISBN: 978-85-7585-257-6
Edição: 1ª Edição

Ano: 2009
Tamanho: 14 x 21 cm

Páginas: 172

Reflexões Críticas e Temas Afins 
(Ética, Competência e Carreira)

SELEÇÃO POR COMPETÊNCIAS

A tarefa dos profi ssionais de recursos humanos, 
notadamente psicologia organizacional, para identi fi car 
traços de personalidade laboral em geral esbarra na 
difi culdade em identi fi car traços que estejam diretamente 
ligados com a função pesquisada.
Este livro oferece uma nova abordagem sobre os processos 
de identi fi cação de traços, fundamentais e acessórios, 
propondo também a quanti fi cação das característi cas e 
priorização operacional em sua pesquisa.
Será, com certeza, um excelente auxiliar para profi ssionais 
da área de RH e demais profi ssionais envolvidos na 
pesquisa da personalidade.

Felipe Pierry

ISBN: 85-7585-187-X6 
Edição: 2ª Edição

Ano: 2007
Tamanho: 14 x 21 cm
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A PSICOLOGIA PROFUNDA NO  
NOVO TESTAMENTO

As palavras do Cristo não passam despercebidas para o 
psicólogo. Revelam profunda compreensão psicológica do 
sagrado como algo que habita e abarca o sujeito dando-lhe
sustentação ontológica. Assim, a afi  rmação de Jesus de 
que “o Reino de Deus está dentro de vós”, e não em um 
céu espacial e nem em outro lugar que não na interioridade 
humana, pode ser uma novidade para muitos cristãos. A 
frase é uma revelação para aqueles que não conhecem a 
essência do Novo Testamento. Para essas pessoas, não é 
nada fácil deixar de visualizar a fi gura do velho Deus de 
longas barbas brancas, sentado no seu trono dourado no 
meio das nuvens, pronto para mandar raios reluzentes a 
seus fi lhos pecadores.

Roberto Rosas Fernandes

ISBN: 85-7585-082-2
Edição: 1ª Edição

Ano: 2004
Tamanho: 14 x 21 cm
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ORI-AXÉ

O culto aos orixás chegou ao Brasil com os escravos 
trazidos da África e aqui encontraram o catolicismo popular 
português e as tradições indígenas. Deste hibridismo 
religioso surgiram as religiões de matriz africana como o 
candomblé e a umbanda. Estas religiões contribuíram para 
a formação da alma brasileira com seus mitos, símbolos, 
rituais e crenças que expressam uma dimensão simbólica 
profunda da vivência psicológica. Com base na psicologia 
analíti ca de Carl Gustav Jung a mitologia, os símbolos, 
alguns aspectos do ritual e da vivência destas religiões 
são abordados de modo amplo, oferecendo ao leitor 
uma possibilidade de compreensão destas manifestações 
religiosas sob o olhar da psicologia analíti ca.

José Jorge de Morais Zacharias

ISBN: 85-7585-104-7
Edição: 1ª Edição

Ano: 1998
Tamanho: 14 x 21 cm

Páginas: 221

a Dimensão Arquetípica dos Orixás
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Desde longa data a liturgia cristã tem se uti lizado do som 
do órgão em seus ofí cios. Esta ínti ma relação entre órgão e 
divina liturgia, conferiu a esse instrumento uma característi ca 
especial de instrumento litúrgico por excelência. O Dr. José 
Jorge de Morais Zacharias um junguista convicto procura 
dentro de sua especialidade relacionar o simbolismo do 
instrumento aos princípios expostos por Jung em sua obra. 
As característi cas estruturais do instrumento confere-lhe 
a possibilidade de expressar “a Vox Dei”, a Voz de Deus no 
contexto simbólico cristão.

José Jorge de Morais Zacharias

ISBN: 85-87516-70-1
Edição: 1ª Edição
Ano: 2002
Tamanho: 14 x 21 cm
Páginas: 80

VOX DEI
O Simbolismo do Órgão no Cristianismo Ocidental
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No livro A Psicologia Junguiana entra no Hospital, as 
autoras apresentam algumas contribuições da Psicologia 
Analíti ca (Junguiana) na compreensão de certos fenômenos 
somáti cos no campo da saúde e do senti do simbólico e 
estruturante que estes podem ter para o indivíduo que os 
vivencia.
Ao ser entendida como símbolo, a doença torna-se uma 
fonte rica em informações, porque em parte mostra o 
aspecto objeti vo, concreto e consciente, ao passo que, 
ao mesmo tempo, exprime um signifi cado psicológico 
profundo, inconsciente de um ser humano.
Quando o profi ssional da área da saúde e o paciente 
conseguem compreender que simultaneamente à 
manifestação orgânica há, no plano psíquico, importantes 
eventos desencadeadores e até mesmo mantenedores da 
enfermidade, pode-se corrigir o desenvolvimento unilateral 
que contribui na manifestação da doença e, desta maneira, 
se aproximarem da cura ou, ao menos, da melhora na 
qualidade de vida.
De uma maneira clara, as autoras mostram a possibilidade  
de entender o ser humano quanto ao seu aspecto biológico, 
psicológico e espiritual, inserido em um ambiente social. É 
proposta uma visão unitária entre psique e matéria como 
consti tuintes de uma realidade maior.

Fernanda Aprile Bilott a e Sandra Fernandes de Amorim

ISBN: 978-85-7585-475-4
Edição: 1ª Edição
Ano: 2012
Tamanho: 14 x 21 cm
Páginas: 232

PSICOLOGIA JUNGUIANA ENTRA 
NO HOSPITAL
Diálogos Entre Corpo e Psique

Este livro espelha a experiência clínica dos profi ssionais 
envolvidos no âmbito do atendimento da Psicologia 
Hospitalar e a nossa necessidade em produzir conhecimento, 
dividindo-o com aqueles que se interessam pelos temas 
abordados. De maneira didáti ca, informati va e, por vezes, 
interventi va, procurou-se apresentar aspectos teórico-
clínicos nas mais diversas facetas da insti tuição hospitalar, 
sem nos esquecer da importância da multi disciplinaridade 
nesse contexto.

Organizadora: Elaine Soares Neves Lange

ISBN: 978-85-7585-234-7
Edição: 1ª Edição
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Páginas: 408

CONTRIBUIÇÕES À PSICOLOGIA 
HOSPITALAR:
Desafios e Paradigmas
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CORPO ALTERIDADE E 
SINTOMA:

Esta coletânea reúne vários temas, a parti r de paradigmas 
de diferentes áreas da ciência. A diversidade é a marca 
fundante. As refl exões conti das nos textos apresentados 
pelos autores exprimem não só, olhares atentos de 
profi ssionais abalizados em suas respecti vas áreas de 
atuação, no que se refere à corporeidade, bem como 
reafi rmam a importância do estatuto do corpo como 
via de acesso a questões prementes que afl igem e, 
consequentemente, afetam o homem contemporâneo.

Organizadoras: Elaine Soares Neves Lange e
Leila Salomão de La Plata Cury Tardivo
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Edição: 1ª Edição
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CORPO EM JUNG

O livro CORPO EM JUNG: Estudos em Calatonia e Práti cas
Integrati vas, retrata de forma admirável, parte importante 
do legado de Pethö Sándor, doutor honoris causa pela 
PUC-SP. Seus ensinamentos já atravessam gerações de 
profi ssionais da saúde e da educação. Foi um visionário ao 
reconhecer, há décadas, a importância da neurobiologia 
nas bases da psique. Generosamente, com as traduções 
das obras de Jung, do alemão para o português, presenteou 
seus alunos com leituras não disponíveis, naquela época, 
ainda em nenhuma outra língua. Dr. Sándor ensinou 
junto com a Calatonia, os toques suti s e a descompressão 
fracionada técnicas descritas neste livro - a necessidade 
da ressonância emocional, do respeito ao paciente, do 
amor à profi ssão, da curiosidade pelo novo e da abertura à 
construção do conhecimento que sempre se renova. Hoje, 
o mestre vive na alma de seus discípulos e nas técnicas 
aprendidas por eles, e, com certeza, seus ensinamentos de 
vida estão indelevelmente impressos na memória implícita 
de cada um.

Organizadora: Maria Elce Spaccaquerche

ISBN: 978-85-7585-639-0
Edição: 1ª Edição

Ano: 2012
Tamanho: 15,5 x 23 cm

Páginas: 312

Estudos em Calatonia e Práticas Integrativa

Diversidade e Compreensão
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O livro traz a público uma série de palestras a cargo de 
profi ssionais especializados em medicina homeopáti ca, 
cuja origem histórica remonta a Hipócrotes. Toma um 
corpo defi nido com o trabalho de Hahnemann que 
estabelece a estrutura fi losófi ca e médica da homeopati a 
no século XVIII. Esta opção homeopáti ca considera que 
não há doenças nem doentes e que a doença e um estado 
de desequilibrio energéti co.

Efraim Rojas Boccalandro
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HOLÍSTICA NA PSICOLOGIA E 
NA MEDICINA

Este livro apresenta o trabalho desenvolvido por um grupo 
de professores que compõem a ênfase que o nomeia no 
curso de Psicologia da UNESP (campus de Assis), tanto em 
sua práti ca clínica como nas áreas de pesquisa, de docência 
e de prestação de serviços à comunidade. Abarca diferentes 
teorias e propostas de intervenção; com ênfase na saúde 
e na formação dos alunos. Desti na-se a profi ssionais e 
alunos de Psicologia, em especial na área clínica.

Organizadores: Diana Pancini de Sá A. Ribeiro, Helena Rinaldi Rosa e
Nelson da Silva Filho

ISBN: 978-85-7585-685-7
Edição: 1ª Edição
Ano: 2012
Tamanho: 14 x 21 cm
Páginas: 236

PROCESSOS CLÍNICOS E SAÚDE 
MENTAL
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O PSICÓLOGO CLÍNICO EM 
HOSPITAIS

O paciente vem ao hospital trazendo sua queixa e doença fí sica, onde espera ser 
tratado com medicamentos, exames invasivos, internado... O psicólogo estará 
interessado em saber o quê? A equipe multi profi ssional, intrigada e confusa, pergunta 
se essa intervenção estará correta quando o paciente esti ver chorando, para dar más 
noti cias, ou para “convencer” um paciente relutante. Para o psicólogo, precisarão 
ser desenvolvidos conhecimentos e prati cas especifi cas que diferenciem a tarefa no 
hospital daquelas aplicadas em consultório

ISBN: 978-85-7585-851-6
Edição: 2ª Edição

Ano: 2017
Tamanho: 16 x 23 cm

Páginas: 188
Sumário online

Contribuições Para o Aperfeiçoamento do Estado da 
Arte no Brasil

Bellkiss Wilma Romano
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PSICOLOGIA HOSPITALAR EM 
PSIQUIATRIA

Esta obra apresenta de forma detalhada a atuação da psicologia no hospital psiquiátrico, 
contemplando os processos de avaliação neuropsicológica, da personalidade, 
atendimento psicológico ambulatorial e em enfermaria, atendimento em hospital dia 
adulto e infanti l, reabilitação neuropsicológica, esti mulação cogniti va, atendimento à 
família e atuação em equipe para quadros psiquiátricos e neuropsiquiátricos

ISBN: 9788575858677
Edição: 1ª Edição

Ano: 2018
Tamanho: 16 x 23 cm

Páginas: 524

Sumário online

Organizadores: Antonio de Pádua Serafi m, Cristi ana Castanho 
de Almeida Rocca, Fabiana Saffi  , Juliana Emy Yokomizo
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PSICOLOGIA CLÍNICA 
HOSPITALAR

Este livro aborda a práti ca da Psicologia Clínica Hospitalar 
em insti tuições de Trauma e Emergência. Nesses contextos, 
em função da profunda alteração do setti  ng tradicional, 
tanto a avaliação quanto a intervenção conduzem o 
clínico a ser ágil e criati vo em seu pensamento e tomada 
de decisão. Por essa razão, os diferentes capítulos 
apresentam situações clínicas que permeiam o coti diano 
de um psicólogo, de forma práti ca e instrumental, desde 
o atendimento em enfermarias e UTIs até as salas de 
emergência, com toda a riqueza de experiências humanas 
vividas diariamente nesses espaços insti tucionais.

Edson Sá Borges
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PSICOLOGIA DA SAÚDE

Este livro reúne temas e experiências em Psicologia da 
Saúde, além de diversas especialidades e patologias, 
com estudos em diferentes estágios do desenvolvimento 
humano. Apresenta trabalhos que envolvem indicações 
ou orientações quanto a organizações de grupos ou 
atendimentos individualizados, ações educacionais, 
sistemas de informações mais objeti vos e esclarecedores, 
bem como propostas que mostram a efi  cácia de programas 
que contemplam aspectos sociais e culturais propriamente 
ditos, como no caso da nutrição infanti l. A obra desti na-se 
a cursos de graduação e pós-graduação nas áreas de saúde 
e ciências humanas.

Organizadoras: Liliana Andolpho 
Magalhaes Guimaraes e Sonia Grubits

ISBN: 978-85-7585-219-4
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Especificidades e Diálogo Interdiciplinar

Trauma e Emergência
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O livro Psicologia e Saúde: Formação, Pesquisa e Práti ca 
Profi ssional, apresenta um panorama com as principais 
questões advindas do coti diano do ensino sobre as políti cas 
de saúde no Brasil, contribuindo com o desenvolvimento do 
processo ensino-aprendizagem de profi ssionais das áreas 
de Psicologia e da Saúde, interessados em compreender 
as arti culações entre os processos econômicos, políti cos e 
as práti cas de saúde no país, a parti r do conhecimento das 
raízes históricas que foram sendo implantadas ao longo da 
consti tuição do Estado brasileiro. Uma obra esclarecedora, 
que descreve a construção do conceito de saúde através 
do tempo e sua importância para o entendimento do 
processo saúde/doença no Brasil, analisa a forma como se 
desenvolveram as políti cas de saúde nos vários períodos 
de nossa história e refl ete sobre a inserção dos psicólogos 
no atendimento público de saúde e a importância de novas 
formas de atuação enfati zando a clínica ampliada. O leitor 
encontrará subsídios para compreender o conceito de 
Psicologia Hospitalar, sua história e a inserção do psicólogo 
neste contexto, sua importância e as modalidades de 
intervenção junto ao paciente, equipe e família e os limites 
e possibilidades de sua atuação. O livro Psicologia e Saúde: 
Formação, Pesquisa e Práti ca Profi  ssional permite uma 
refl exão, discussão, e traz grande contribuição para a 
consolidação da Psicologia da Saúde no contexto brasileiro.

Organizadora: Dinorah Fernandes Gioia-Marti ns
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PSICOLOGIA E SAÚDE

Este livro reúne estudos de pesquisadores da Associação 
Brasileira de Psicologia da Saúde (ABPSA), da Sociedade 
Portuguesa de Psicologia da Saúde (SPPS) e de renomadas
universidades. Docentes do Programa de Pós-Graduação 
em Psicologia da Saúde da Universidade Metodista de 
São Paulo organizaram esta obra que se desti na a cursos 
de graduação e pós-graduação das áreas de saúde e de 
ciências humanas. O objeti vo desta segunda edição foi 
agregar estudos que ilustram a rica diversidade teórica, 
epistemológica, metodológica de estudos e de intervenções 
em Psicologia da Saúde, bem como a relevância das 
mudanças sociais e culturais para a promoção de saúde 
no cenário, hospitalar, familiar, escolar, do trabalho e nas 
questões psicopatológicas.

Organizadores: Manuel Morgado Rezende e Maria Geralda Viana Heleno
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PSICOLOGIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE

Formação, Pesquisa e Prática Profissional

em Cenários Contemporâneos
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PSICOLOGIA HOSPITALAR

O trabalho da Psicologia Hospitalar é, sem dúvida, um fator
relevante na recuperação do paciente interno, pois resgata
a auto-esti ma e facilita a compreensão das possibilidades 
de tratamento e recuperação do paciente. A psicoterapia 
com uti lização de técnicas transpessoais e de metáforas 
favorece ao paciente a elaboração de seus conteúdos 
internos de forma amena, resgatando o seu aspecto mais 
saúdavel. Metaforizar ou contar histórias e o único meio 
indireto de conversar a língua do inconsciente dentro 
do contexto psicoterápico. Metáforas funcionam como 
veículo de interpretação e o caminho mais tranquilo de 
ressignifi cação dos conteúdos internos.

Elaine Cristi ane Pinheiro Marini
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Edição: 1ª Edição
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QUALIDADE DE VIDA E SAÚDE

O livro Qualidade de Vida e Saúde vem suprir uma carência
muito grande de textos sobre esta temáti ca. Qualidade 
de vida tem sido confundida com saúde e trabalho, no 
entanto, é algo bem mais amplo, pois avalia diversas 
dimensões da vida humana. Engloba 16 capítulos, escritos 
por 31 colaboradores, das mais renomadas insti tuições 
universitárias brasileiras e portuguesas, com uma 
linguagem clara, concisa e atualizada. Esta obra se desti na 
a estudantes e profi ssionais das áreas de saúde e afi ns, 
assim como aos interessados pelo assunto.

Organizador: José Carlos Souza
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Utilização de Técnicas Transpessoais e Metáforas no
Atendimento Hospitalar
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Neste livro Maria Lúcia Toledo Moraes Amiralian organiza 
a exposição de trabalhos relacionados a uma pesquisa 
integrada realizada em Laboratório do IPUSP. Estes trabalhos 
verifi cam o uso de intervenções que servem como exemplos, 
aos profi ssionais da saúde e da educação, de atendimento 
adequado às necessidades do mundo atual. Os estudos 
foram feitos junto às pessoas, famílias e comunidades com 
difi culdades em sua consti tuição e organização, enfocaram 
diferentes questões do relacionamento humano: a adoção, 
a educação, a reabilitação de pessoas com defi ciência 
ou com doenças crônicas, a formação e supervisão de 
profi ssionais e ações dirigidas às comunidades carentes. 
Os conceitos de DW Winnicott  sustentam o conjunto do 
material, sendo centrais na compreensão das necessidades 
de pessoas em situação de crise e na organização de formas 
de intervenção efeti vas às suas demanda.

Organizadora: Maria Lucia Toledo Moraes Amiralian
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SAÚDE E DESENVOLVIMENTO

O livro SOBREVIVENDO AO ESTIGMA DA GORDURA, é 
resultado de uma investi gação sobre estratégias e táti cas 
de enfrentamento do adoecimento e sofrimento humano 
em decorrência da obesidade e do esti gma da gordura na 
atualidade. Vivemos em uma sociedade na qual a gordura é 
tratada como inimiga ínti ma. O inimigo está dentro de nós, 
porém visível ao olhar do outro. Diante do apelo por um 
corpo saudável identi fi  cado como corpo “sem gordura”, 
o obeso é cada vez mais depreciado e patologizado. A 
obra é dedicada a todos os interessados em conhecer um 
pouco mais da relação entre obesidade, práti cas corporais, 
esti gma e sociedade. Profi ssionais e estudantes da área 
da saúde terão a oportunidade de se aprofundar em uma 
discussão socioantropológica sobre o esti gma da gordura. 
Muito mais do que eliminar a gordura do corpo, o que 
as pessoas precisam e demandam é cuidado, atenção, 
acolhimento e vínculo.

Rafael Matt os
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SOBREVIVENDO AO ESTIGMA 
DA GORDURA

Intervenção da Teoria do Amadurecimento de D. W. Winnicott
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Parti ndo da crença de que o espaço grupal oferece 
um contexto fecundo para a investi gação do modo 
como as idéias, valores e signifi cados são construídos, o 
livro Anorexia e Bulimia: conversando com as famílias 
apresenta os senti dos produzidos e negociados em um 
grupo de apoio de familiares de pessoas diagnosti cadas 
com Anorexia e Bulimia. As famílias, ao conversarem 
entre si, trocam impressões sobre como é conviver com 
o transtorno alimentar, quais as maneiras de encontrar a 
melhora e qual o papel do familiar nessa situação. A parti r 
do olhar construcionista social, pode-se perceber como 
os julgamentos construídos no grupo podem ser tomados 
como verdades, cristalizando determinadas descrições e 
ações, que podem promover movimentos de segregação 
e afastamento no grupo. Todavia, o que esse estudo 
mostra é como esses senti dos podem ser revisitados e 
reconfi gurados, em uma teia em constante construção, 
que enlaça novos signifi cados a cada nova interação.

Laura Vilela e Souza e Manoel Antonio dos Santos
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ANOREXIA E BULIMIA

A cirurgia bariátrica é uma intervenção recente para a 
obesidade e uma demanda nova que vem aumentando nos 
consultórios dos profi ssionais da psicologia. Este livro é um 
conjunto de textos baseados na troca de experiências das 
práti cas clínicas de cada autor e consolida algumas teorias 
e práti cas nessa área de atuação.

Organizadoras: Aida Regina Marcondes Franques e
Maria Salete Arenales-Loli
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Edição: 1ª Edição
Ano: 2006
Tamanho: 14 x 21 cm
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CONTRIBUIÇÕES DA PSICOLOGIA NA 
CIRURGIA DA OBESIDADE

Conversando com as Famílias
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MAGRO E AGORA?

Este livro analisa o processo de formação e transformação 
da identi dade pessoal de obesos mórbidos que foram 
submeti dos a cirurgia bariátrica. A decisão de estudar esse 
tema decorreu da constatação da insati sfação dos sujeitos 
com seu esti lo de  vida e com resultados negati vos quase 
sempre obti dos com tratamentos convencionais, como 
dietas e medicamentos.

Francisco Carlos Gomes dos Santos
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Histórias de Obesos Mórbitos  que se Submeteram 
à Cirurgia Bariátrica

NOVOS CORPOS, 
NOVAS REALIDADES

Esta obra congrega ideias e posturas dos mais diferentes 
pontos do Brasil e de diversos outros países, como 
Argenti na, México, Portugal e Estados Unidos. As 
organizadoras reuniram mais de 30 autores especialistas 
na área, mostrando como pensam e realizam seus trabalhos 
com pacientes no pós-operatório da cirurgia da obesidade. 
Uma obra voltada especialmente para os psicólogos, mas 
que pode acrescentar muito a todos aqueles que trabalham 
com o paciente bariátrico.

Organizadores: Laura Vilela e Souza e
Manoel Antonio dos Santos
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Reflexões Sobre o Pós-Operatório da
Cirurgia da Obesidade
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ABUSO E TRAUMA

Neste trabalho dois fatores estão destacados: as 
conseqüências do abuso e o tratamento dos traumas. Este 
é um livro que qualquer pessoa, profi ssional ou não poderá 
ler se esti ver interessada em se conhecer e conhecer melhor 
a natureza humana. Trauma, tragédia e abuso contrapõem 
se a compaixão, solidariedade e capacidade que temos 
para curar uns aos outros.

Ilma Ribeiro Silva
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Efeitos da Desordem de Estresse Pós-Traumática e 
Desordem de Múltipla Personalidade

VIOLÊNCIA SEXUAL DOMÉSTICA 
CONTRA MENINOS

Neste livro, com base em uma abordagem fenomenológica 
de pesquisa, o autor procura compreender os senti dos 
da experiência de viti mização sexual domésti ca contra 
meninos, buscando, por meio de relatos deles, a 
desmiti fi cação e caracterização desse problema social.

Antonio Augusto Pinto Jr.

ISBN: 85-7585-116-0
Edição: 1ª Edição

Ano: 2005
Tamanho: 14 x 21 cm

Páginas: 204

Um Estudo Fenomenológico
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AMOR E SEPARAÇÃO

A parti r de uma visão junguiana e da tese de doutorado da
autora, o livro analisa a experiência da separação amorosa
vivenciada por mulheres. Descreve também um trabalho 
realizado em grupo uti lizando contos e mitos, em que as 
parti cipantes puderam expressar e iniciar a cicatrização 
das feridas da alma, ocasionadas pela separação.

Silvana Parisi
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Reencontro com a Alma Feminina

BOM SENSO E EQUÍLIBRIO

O livro Bom Senso e Equilíbrio – 54 temas polêmicos para 
refl exão de gestores e colaboradores traz a discussão 
de assuntos de interesse práti co e direto do coti diano 
empresarial, para obtenção de bom relacionamento, 
sucesso profi ssional e pessoal, sendo fi el aos valores 
individuais e agindo com bom senso e equilíbrio para 
qualquer problema ou desafi o que enfrentar. Segundo 
João Carlos Pelicer, o objeti vo não é de que as ideias ou 
sugestões apresentadas neste livro sejam as únicas ou, 
muito menos, as melhores maneiras de pensar ou agir, 
mas, sim, propiciar aos leitores mais um ponto de vista, a 
oportunidade de conhecer sua vivência e a forma como vê 
cada um dos 54 temas descritos no livro.

João Carlos Pelicer
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54 Temas Polêmicos para Reflexão de Gestores e Colaboradores
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O livro Dinâmicas Criati vas: Para Moti var Pessoas e 
Encorajar Grupos, apresenta uma metodologia de trabalho 
vivencial, parti cipati va e de grandes ganhos em termos 
pessoais e coleti vos. Desti na-se àqueles que buscam, por 
meio de experiências criati vas e originais, o crescimento 
como pessoa e como profi ssional. Segundo Canísio Mayer, 
a missão de encorajar pessoas e moti var grupos é um 
desafi o e privilégio daqueles que sabem fazer a diferença 
no mundo de hoje. Essa grandeza supõe sabedoria e 
fi rmeza, discernimento e decisão, equilíbrio e coragem. 
Dinâmicas Criati vas vivencia e refl ete sobre os seis pilares 
essenciais da vida pessoal e profi ssional que trazem 
este amadurecimento e crescimento: relações humanas 
afeti vas, valores consistentes, autoesti ma equilibrada, 
moti vações signifi cati vas, ati tudes transformadoras e 
liberdade responsável.

Canísio Mayer
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DINÂMICAS CRIATIVAS

Chegar a uma segunda edição de um livro técnico nem 
sempre é tarefa fácil. Esta edição reafi rma uma nova 
vertente na avaliação grafológica: uma linha brasileira de 
consideração dos traços de personalidade identi fi cados 
na grafologia. Nem sempre é fácil a tarefa de identi fi  car e 
padronizar traços de personalidade de um povo com essa 
rica mistura de culturas. Estudar a ti pologia grafológica 
brasileira é, antes de tudo, considerar as mudanças sociais 
ocorridas, a evolução constante e as sensíveis alterações 
em cada momento importante de nossas vidas.
Esta segunda edição de Grafoanálise Laboral considera 
as mudanças por que passa nosso povo, confi rmando a 
fi delidade da avaliação dos traços e sendo um úti l auxiliar 
aos que querem se desenvolver na grafologia.

Felipe Pierry
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GRAFOANÁLISE LABORAL

Para Motivar Pessoas e Encorajar Grupos
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HIPNOTERAPIA COGNITIVA

Atualmente, a TCC (Terapia Cogniti vo-Comportamental) 
tem se pautado pela ampliação de seu espectro de atuação
na psicologia, incorporando novas técnicas aos excelentes 
resultados obti dos, como a Terapia do Esquema, de Jeff rey 
Young, a Terapia Cogniti va Processual, de Irismar Oliveira, 
o Mindfulness, a Psicologia Positi va, de Marti n Seligman. 
e a Hipnose, que, em conjunto com a Terapia Cogniti vo-
Comportamental, se formata como Hipnoterapia Cogniti va. 
Ivan Pavlov inaugurou a iniciação cienti fi ca da Escola Russa 
de Hipnose; Joseph Wolpe uti lizou a Dessensibilização 
Hipnóti ca antes da Sistemáti ca; Johannes Schultz teve a 
Hipnose como base para o Treinamento Autógeno. Todos 
trazem hoje contribuições importantes para o conjunto 
de técnicas da TCC. Por meio da Hipnoterapia Cogniti va, 
o grande objeti vo é oferecer novas estratégias para 
qualifi car a intervenção no setti  ng para que o cliente tenha 
resultados mais efeti vos em seu tratamento.

Benomy Slberfarb
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LUDODIAGNÓSTICO

Através da apresentação de indicadores a serem analisados
num contexto ludodiagnósti co e ampliação das 
investi gações comportamentais, associadas as 
aprendizagem e difi  culdades sócias afeti vas e relacionais, 
o livro é uma importante fonte de conhecimento para 
profi ssionais interessados no diagnósti co clínico do 
funcionamento da estrutura mental precoce e suas 
repercussões no desenvolvimento das representações do 
homem.

Rosa Maria Lopes Aff onso
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Análise Cognitiva das Representações Infantis
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Este livro tem a aprovação da Sociedade Brasileira de 
Pediatria. É de suma importância para a comunidade, haja 
vista que, de forma clara e compreensível, discute um tema 
intrigante e carente de informações entre a população 
geral: os hábitos e os distúrbios do sono das crianças. Com 
desenhos, que podem ser coloridos, a obra também irá 
contribuir para o envolvimento do público infanti l com o 
assunto abordado.

José Carlos Souza
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O SONO DAS CRIANÇAS
Para Pais e Cuidadores
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Este livro apresenta aspectos práti cos da uti lização da 
Avaliação Psicológica nas Organizações e foi elaborado 
buscando a contribuição de professores e consultores da 
área. Desti na-se a psicólogos e estudantes de Psicologia 
que possuam interesse na aplicação dos conhecimentos da 
avaliação psicológica para a área de Recursos Humanos. 
Além de abordar perspecti vas e desafi os dessa área, 
traz informações sobre avaliação de personalidade e 
de habilidades cogniti vas específi cas. Também constam 
capítulos desti nados à entrevista comportamental, 
avaliação de desempenho nas organizações e uti lização de
testes psicológicos na mensuração de criati vidade em 
seleção de pessoal.

Organizadoras: Daniela Forgiarini Pereira e Denise 
Ruschel Bandeira
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ASPECTOS PRÁTICOS DA AVALIAÇÃO
PSICOLÓGICA

Desde a segunda edição de seu livro as autoras vêm 
apresentado alguns dos novos fenômenos especiais, 
relevantes pela sua indiscutí vel importância diagnósti ca: 
aqueles que elas mesmas detectaram, como os de 
regressão, desvalorização e linguagem impudente (fruto 
de sua ampla experiência profi ssional e docente) e aqueles 
que mostraram outros autores (como o MOR de Exner e o 
Duplo Parisi, entre outros). Nessa edição foi acrescentado 
o fenômeno inti tulado Difi  culdade para desligar a parte 
do todo (DDPT), de Reyes-Rudich. O objeti vo é ajudar o 
psicólogo que uti liza em seu trabalho a valiosa e reconhecida
técnica do psicodiagnósti co de Rorschach.

Alicia Martha Passalacqua e Maria Cristi na Gravenhorst
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OS FENÔMENOS ESPECIAIS NO 
RORSCHACH

nas Organizações
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NOVO MANUAL DO TAT

Dedicada à uti lização do TAT, essa obra expõe o método de
análise e de interpretação elaborado com base nos 
trabalhos de Vica Shentoub e seus sucessores. Os autores 
propõem uma metodologia rigorosa para a uti lização clínica 
do teste. Apresentam a especifi cidade do material TAT em 
seus aspectos manifestos e latentes, dimensão original 
raramente levada em conta; a folha cotação (nova versão) 
que permite seguir a construção das histórias; ilustrações 
clínicas que mostram as modalidades de funcionamento de 
diferentes organizações psicopatológicas.

Françoise Brelet-Foulard Catherine Chabert
Tradução: Álvaro José Lelé
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A PRÁTICA DO RORSCHACH

A obra tem dupla proposta: de atualização dos 
conhecimentos adquiridos sobre o teste de Rorschach, 
na França e nos Estados Unidos, e de apresentação 
pedagógica do método em função das novas concepções 
da personalidade e da atual formação dos estudantes em 
psicologia.
Instrumento de trabalho coti diano sobre fatores do teste, 
o livro é também um instrumento de refl exão sobre o 
processo e os mecanismos das respostas analisadas na 
dupla dimensão genéti ca e clínica. Sem conter discussões 
sistemáti cas sobre a uti lização do Rorschach em 
psicopatologia, o texto desti nado a psicólogos clínicos 
em formação faz constatemente referência aos diferentes 
modos de funcionamento mental.

Nina Rausch de Traubenberg
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Abordagem Psiconalítica
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Esta obra permite uma primeira abordagem dos dois 
métodos projeti vos mais uti lizados: o Rorschach e o TAT. 
Essa síntese explora, a parti r do material dos testes, as 
problemáti cas que estão no centro dos três principais 
sistemas de confl itos da psicopatologia (neurose, psicose, 
patologias dos limites e do narcisismo).

Catherine Chabert
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PSICANÁLISE E MÉTODOS 
PROJETIVOS

O objeti vo deste livro foi apresentar de forma didáti ca e 
com linguagem acessível, alguns achados de pesquisa e 
estudos perti nentes ao tema da Educação Corporati va por 
perspecti vas da psicologia. Neste senti do, não se tem a 
pretensão de ampliar discussões acerca de cada uma das 
temáti cas, mas explorá-las em caráter descriti vo e sintéti co, 
visando à elucidação de questões referentes ao coti diano 
no âmbito organizacional, especialmente a profi ssionais 
que atuam e necessitam de informações de acesso fácil e 
rápido.

Organizadores: Fernando Pessott o, Daisy Pinheiro
Daniel Bartholomeu e José Maria Monti el
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TEMAS EM EDUCAÇÃO 
CORPORATIVA
Contribuições da Psicologia
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O TESTE DE APERCEPÇÃO 
INFANTIL E O TESTE DAS 

FÁBULAS DE DÜSS

Para os pesquisadores e os profi ssionais da área, o livro 
apresenta um estudo bibliográfi co extenso, com trabalhos 
nacionais e internacionais, e as principais contribuições no 
que diz respeito às formas de avaliação e interpretação das 
técnicas. Para estudantes e quem busque se aprofundar na 
uti lização dos instrumentos, é um referencial de análise, 
que deve ser usado mais como guia do que como roteiro 
rígido, já que nenhum referencial de análise substi tui 
a capacidade interpretati va e o pensamento clínico do 
psicólogo na tarefa de compreender a personalidade de 
alguém.

Leila Salomão de La Plata Cury Tardivo

ISBN: 85-87516-67-1
Edição: 1ª Edição

Ano: 1998
Tamanho: 14 x 21 cm

Páginas: 228

LI
VR

O
S 

RE
ST

RI
TO

S

130



SE
RV

IÇ
O

S



A Vetor Editora possui uma divisão de negócios exclusiva para atender 
empresas, concursos e consultorias de RH, por meio da oferta de 
soluções específi cas capazes de atender diferentes ti pos de negócios.

Essa divisão de negócios foi criada com base em quatro 
característi cas já consolidadas em sua práti ca de mercado:
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A Bearings oferece serviços de orientação de carreira  para estudantes 
em fase pré-vesti bular e auxilia insti tuições de ensino superior (IES’s) 
a identi fi car e se relacionar com este aluno. Por meio de uma avaliação 

inovadora de interesses profi ssionais, a startup realiza o mapeamento de informações 
altamente qualifi cadas, colaborando na aquisição de novos alunos, além de minimizar 
as possibilidades de insati sfação com a escolha profi ssional e consequente evasão. 

A empresa também  ajuda as IES’s a fortalecer o relacionamento da marca com o 
público que realmente será o futuro aluno e oti mizar o funil de vendas. Mais do que 
isso, a Bearings possui serviços de inteligência educacional para insti tuições de ensino, 
trazendo informações estratégicas que podem reduzir custos de captação, elevar 
o retorno sobre investi mento em campanhas de matrícula além de apontar novas 
oportunidades de expansão e crescimento para os clientes.

Fundada em 2016 por Tati ana Pimenta e Everton Hopner, Vitt ude foi criada para 
promover o acesso a melhores condições de saúde e bem-estar através de soluções 
tecnológicas. Foi pensada para ser uma plataforma que encurta distâncias entre 
psicólogos e pacientes. Atualmente recebe mais de 15 mil novos visitantes por dia em 
seu site.

Vitt ude acredita que, por meio da informação, é possível ajudar psicólogos a desmisti fi car 
alguns tabus ao redor da psicologia e fazer com que mais pessoas 
colham os benefí cios de um processo psicoterapêuti co de 
qualidade.

 A Bee Touch é uma digital health startup que desenvolve soluções para gerenciamento 
de riscos em saúde e para o bem estar em organizações, baseando-se em evidências 
cientí fi cas e aplicando inteligência de dados, Big Data & Analyti cs, para o desenvolvimento 
de seus produtos. Todos os sistemas Bee Touch são soluções tecnológicas digitais e 
customizáveis que oferecem segurança,  sustentabilidade, rapidez na implantação e 
resolução de problemas, por meio de resultados mensuráveis. Promovem a consolidação 
dos dados de saúde, agilidade na detecção de problemas, maior rastreabilidade e 
controle pela gestão e equipe de saúde da empresa. O resultado é a aplicação de ações 
práti cas e efeti vas, processos oti mizados, redução de custos e maior retorno sobre o 
investi mento.

O sistema de Gestão do Risco Psicossocial rastreia, mensura e possibilita o 
gerenciamento do risco psicossocial de forma sistemáti ca, a parti r dos dados obti dos 

nas avaliações psicossociais e na análise críti ca dos mesmos. 
A avaliação psicossocial serve para avaliar aspectos 
psicológicos, clínicos e laborais que compõe o perfi l do 
indivíduo que atua em ambientes de risco (ex. altura, 
ambientes confi nados, infl amáveis, entre outros). 
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NORDESTE

CANTINHO DO PSICÓLOGO
Maceió - AL
Av. Rua Lauro Leite Martins, 30 - Poço
CEP: 57025-760
Tel.: (82) 3432.7271
www.cantinhodopsicologo.com.br
e-mails: cantinhodopsicologo@gmail.com
pedidos@cantinhodopsicologo.com.br

ALAGOAS

BAHIA
FLUÊNCIA RH
Salvador - BA
Av. Tancredo Neves, 1485 Salas 1004/1005 - 
Caminho das Arvores
CEP: 41820-021
Tel.: (71) 3341-1804 | 3272-1757
www.fluenciarh.com.br
e-mails: rh.fluencia@gmail.com
comercialfluenciarh@gmail.com

CRIVVO GESTÃO E DESENVOLVIMENTO
Salvador - BA
Av. Antônio Carlos Magalhães, 2501 Salas 809/810 
- Brotas
CEP: 41800-700
Tel.: (71) 3341-3321
www.crivvo.com.br
e-mails: comercial@crivvo.com.br

ORIENT
Vitória da Conquista - BA
Rua Otávio Santos, 261 Sala 06 - Recreio
CEP: 45020-750
Tel.: (77) 3422-2305 | 3422-1461 | 3424-5079
http://orientlivros.com.br
e-mail: orientconsultoria@hotmail.com

CEARÁ
PSICOCLÍNICA
Fortaleza - CE
Rua João Carvalho, 800 Sala 505 - Aldeota
CEP: 60140-140
Tel.: (85) 3224-1587 | 3261-1470
www.socionomia.com.br
e-mails: psicoclinica@socionomia.com.br
estoque@socionomia.com.br

MARANHÃO
CIDEP
São Luís - MA
Av. Dos Franceses, 38-A - Vila Palmeira
CEP: 65036-280
Tel.: (98) 3249-0449
e-mail: recursoshumanos@cidep.com.br

INSTITUTO GEIST
São Luís - MA
Av. Daniel de La Touche, 987 Sala 412 - Cohama
CEP: 65074-115
Tel.: (98) 3227-0006
www.institutogeist.com.br
e-mail: institutogeist@institutogeist.com.br

PARAÍBA
CONSTRUCTO
João Pessoa - PB
Av. Dom Moíses Coelho, 142 Sala 104 - Torre
CEP: 58040-760
Tel.: (83) 3244-1884
www.constructopsicologia.com.br/
e-mail: constructopsicologia@outlook.com

PERNAMBUCO
CEPPA
Recife- PE
Rua Dona Benvinda, 252 - Boa Vista
CEP: 50070-220
Tel.: (81) 3231-0039 | 3126-0038
https://ceppa-pe.com.br/
e-mail: comercial@ceppape.com.br

PIAUÍ
CLÍNICA COMTATO
Teresina - PI
Av. Rio Poti, 650 - Fátima
CEP: 64049-410
Tel.: (86) 3303-7874
e-mail: cdptestes@hotmail.com



NORDESTE

DALTIER RH
Natal - RN
Av. Senador Salgado Filho, 1718 Salas 102/103 - 
Tirol
CEP: 59022-000
Tel.: (84) 3211-0606
http://daltier.com.br/
e-mail: daltier_rh@hotmail.com

RIO GRANDE DO
NORTE

INSIGHT PSICOLOGIA
Natal - RN
Av. Lima e Silva, 1611 Sala 108 - Lagoa Nova
CEP: 59075-710
Tel.: (84) 3345-3345
http://insightpsicologia.com.br/
e-mail: insight.psi@hotmail.com

SERGIPE

PSICOARTE
Aracaju - SE
Rua Vila Cristina, 470 Sala 01 - São José
CEP: 49015-000
Tel.: (79) 3041-6862 | 3211-8874
http://psicoarte.psc.br/
e-mail: contato@equilibriuspsicologia.com.br

NORTE

CEPAM
Manaus - MA
Av. Ipexuna, 1886 C - Cachoeirinha
CEP: 69020-260
Tel.: (92) 3233-5224 | 3234-1654
www.cantinhodopsicologo.com.br
e-mails: psylivrarialtda@uol.com.br
psylivraria@hotmail.com

AMAZONAS

AMAPÁ
MENTOR MIND
Macapá - AP
Av. Procópio Rola, 440 - Central
CEP: 68900-081
Tel.: (96) 3223-7511 | 3223-6040
e-mail: mentormindpsi@gmail.com

PARÁ
ETHOS PSICOTESTES
Belém - PA
Tv. Benjamim Constant, 525 - Reduto
CEP: 66053-040
Tel.: (91) 3230-5493
http://www.ethospsicotestes.com.br/
e-mail: ethos@ethospsicotestes.com.br

NAPSIC
Belém - PA
Tv. Alm. Wandenkolk, 811 Sala 503 - Nazaré
CEP: 66055-280
Tel.: (91) 3230-3815
http://napsico.com.br/
napsic@uol.com.br



NORTE

LIVRARIA NOVA LETRA
Porto Velho - RO
Av. Abuna, 2914 - Liberdade
CEP: 78902-230
Tel.: (69) 3224-2529 | 4141-2265
e-mails: novaletra@gmail.com
livrariadopsicologo@yahoo.com.br

RONDÔNIA RORAIMA

LIVRARIA CAFÉ COM SABER
Porto Velho - RO
Rua Marechal Deodoro, 2981 - Olária
CEP: 76801-260
Tel.: (69) 2141-5017
e-mail: livrariacafecomsaber@gmail.com

SAPIENS LIVRARIA
Boa Vista - RR
Av. Getúlio Vargas, 4856 Sala 01 - São Pedro
CEP: 69306-700
Tel.: (95) 3224-4919 
e-mail: sapiensrr@gmail.com

TOCANTINS
PSICOTESTES
Palmas - TO
Quadra 103 Sul Av. LO 01 Lote 62 - Plano Diretor Sul                         
CEP: 77011-676
www.psicotestes-to.com.br
Tel.: (63) 3224-4430 | 3215-2588 | 3215-2099  
e-mails: psicotestes.to@gmail.com
contato@psicotestes-to.com.br

CENTRO-OESTE

CENOPP
Brasília - DF
SHLS, 716 Bloco F Salas 101/102/401 - Centro 
Médico
CEP: 70390-700
Tel.: (61) 3245-2200 | 3245-2300 | 3245-5588
www.cenopp.com.br
email: cenopp@cenopp.com.br

DISTRITO FEDERAL

GOIÁS
LIVRARIA DIMENSÃO
Goiânia - GO
Rua 1121, 249 QD 217 Lote 10 - Setor Marista
CEP: 74175-120
Tel.: (62) 3242-1366 
http://www.clinicadimensao.com.br
e-mail: dimens@terra.com.br

NEPNEURO
Goiânia - GO
Rua 147, s/n QD 65 Lote 10 - Setor Marista
CEP: 74170-100
www.nepneuro.com.br
Tel.: (62) 3624-9901
e-mail: contato@nepneuro.com

MATO GROSSO SUL
EXPAND
Três Lagoas - MS
Av. Filinto Muller, 732 - Centro
CEP: 79600-001
Tel.: (67) 3521-2229
http://expandpsi.com.br
e-mail: expandconsultoria@gmail.com



MATO GROSSO SUL

CENTRO-OESTE

EXPAND
Campo Grande - MS
Rua Vitório Zeolla, 408 - Carandá Bosque
CEP: 79032-360
Tel.: (67) 3326-3901
http://expandpsi.com.br
e-mail: expand.consultoriacgde@hotmail.com

MATO GROSSO
MOTIVARI
Cuiabá - MT
Av. Fernando Corrêa da Costa, 1610 Sala 09 - Jardim 
Kennedy
CEP: 78065-000
Tel.: (65) 3052-5404 | 3028-2522
www.motivari.com.br
e-mail: motivari@motivari.com.br

MOTIVARI
Sinop - MT
Rua das Nogueiras, 518 - Setor Comercial
CEP: 
Tel.: (65) 3531-2981
www.motivari.com.br
e-mails: motivarisinop@motivari.com.br
curso@motivari.com.br

VISION
Primavera do Leste - MT
Rua Maringá, 669 Sala 01 - Centro
CEP: 78850-000
Tel.: (65) 3498-5982
e-mails: vision@visiondho.com
comercial@visiondho.com 

SUDESTE

PSICOTESTE
Vitória- ES
Av. Nossa Senhora da Penha, 669 - Santa Lúcia
CEP: 29056-250
Tel.: (27) 3315-2690
www.psicoteste-es.com.br
e-mail: psicoteste@psicoteste-es.com.br

ESPÍRITO SANTO

MINAS GERAIS
CEPEL
Belo Horizonte - MG
Av. Alvares Cabral, 1148 - Lourdes
CEP: 30170-001
Tel.: (31) 3293-5650
www.cepelpsicologia.com.br
e-mails: vendas@cepelpsicologia.com.br
cepel@cepelpsicologia.com.br

PORTAL PSIC
Belo Horizonte - MG
Av. Afonso Pena, 952 Sala 420 - Centro
CEP: 30130-906
Tel.: (31) 3889-1057 | 3889-0086
https://portalpsic.com.br/
e-mail: vendas@portalpsic.com.br

RIO DE JANEIRO
MAGO 
Rio de Janeiro - RJ
Av. Presidente Vargas, 509 - Centro
CEP: 20071-003
Tel.: (21) 2507-3535
www.magopsi.com.br
e-mail: vendas@magopsi.com.br



SUDESTE
RIO DE JANEIRO

SÃO PAULO
ESPAÇO PSI
Riberão Preto - SP
Rua Dr. Soares Romeu, 55 - Jardim São Luiz
CEP: 14020-370
Tel.: (16) 3911-7563 | 3813-1031 | 3965-9060
http://livrariaespacopsi.com.br/
e-mails: albuquerque.livros@gmail.com

MAGO 
Rio de Janeiro - RJ
Av. das Américas, 3939 Bloco 02 Sala 207 - Barra da 
Tijuca
CEP: 22631-003
Tel.: (21) 3298-4361
www.magopsi.com.br
e-mail: vendas@magopsi.com.br

PSICOVITA
Bauru - SP
Rua Saint Martin, 24-78 - Vila Santa Tereza
CEP: 17012-056
Tel.: (14) 3879-7629 | 3879-7632 
www.psicovita.com.br/
e-mail: psicovitaloja@gmail.com

ESPAÇO SANTISTA
Santos - SP
Av. Ana Costa, 374 - Gonzaga
CEP: 11060-002
Tel.: (13) 3234-3466 
www.esrh.com.br/
e-mails: testes@esrh.com.br
juliana@esrh.com.br

CONCEITO PSI
São José dos Campos - SP
Av. Dr. João Guilhermino, 429 Sala 165 - Centro
CEP: 12210-130
Tel.: (12) 3302-5276 
www.conceito-psi.com.br/
e-mail: comercial@conceito-psi.com

LÓGICA
São José do Rio Preto - SP
Rua Independência, 2292 - Boa Vista
CEP: 15025-095
Tel.: (17) 3234-4635 | 3222-4899 | 3222-4937
www.logicaeducativos.com.br
e-mail: logica.livraria@terra.com.br

DIDÁTICA
Araçatuba - SP
Rua Saldanha Marinho, 25 - São Joaquim
CEP: 16050-390
Tel.: (18) 3301-8756 
www.didaticabrinquedospedagogicos.com/
e-mail: lojadidaticaaracatuba@hotmail.com

ÔMEGA LIVRARIA
Sorocaba - SP
Rua Saldanha Marinho, 25 - São Joaquim
CEP: 16050-390
Tel.: (15) 3234-7148 | 3234-6842
www.omegalivraria.com.br
e-mail: omegaintegrada@uol.com.br
omega@omegalivraria.com.br



PARANÁ

SUL

SAPIENS INSTITUTO
Londrina - PR
Rua Augusto Severo, 10 - Jardim Santos Dummond
CEP: 86039-650
Tel.: (43) 3336-8081
www.sapiens-psi.com.br/
e-mails: vendas@sapiens-psi.com.br
londrina@sapiens-psi.com.br

SAPIENS INSTITUTO
Curitiba - PR
Rua Itupava, 200 - Alto da XV
CEP: 80045-140
Tel.: (41) 3044-5600
www.sapiens-psi.com.br/
e-mails: vendas@sapiens-psi.com.br
curitiba@sapiens-psi.com.br

SAPIENS INSTITUTO
Maringá - PR
Av. Brasil, 4312 Sala 1304 - Centro
CEP: 87013-000
Tel.: (44) 3028-6999
www.sapiens-psi.com.br/
e-mails: vendas@sapiens-psi.com.br
maringa@sapiens-psi.com.br

PSI TESTES 
Cascavel - PR
Rua Paraná, 3033 Salas 141/142 - Centro
CEP: 85810-010
Tel.: (45) 3038-7542 | 3038-5327 | 3038-5324
www.psitestes.com.br
e-mails: contato@psitestes.com.br
psi.testes@gmail.com

RACIONAL RH
Curitiba - PR
Av. Candido Abreu, 526 - Centro Cívico
CEP: 80530-905
Tel.: (41) 3352-2623
www.racionalrh.com.br
e-mails: adm@racionalrh.com.br
supervisao@racionalrh.com.br

RIO GRANDE DO SUL
PROJECTO
Porto Alegre - PR
Av. Coronel Lucas Oliveira, 1580 - Petropolis
CEP: 90460-001
Tel.: (51) 3330-4000
www.projecto-psi.com.br
e-mail: projecto@terra.com.br

SANTA CATARINA
AVALIAR PSICOLOGIA 
São José - SC
Rua Irmãos Vieira, 509 Sala 20 - Campinas
CEP: 88101-290
Tel.: (48) 3035-6456 | 3244-2919
www.avaliarpsicologia.com.br
e-mail: contato@avaliarpsicologia.com.br

Psicoshop
Florianópolis - SC
Av. Rio Branco, 404 Sala 608 - Centro
CEP: 88015-200
Tel.: (48) 3206-1453
www.psicoshop.com.br
e-mails: psicoshop@psicoshop.com.br
contato@psicoshop.com.br
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