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"A avaliação psicológica de crianças e adolescentes auxilia na
detecção precoce de problemas de desenvolvimento, na identificação
de problemas relacionais, sociais, cognitivos, emocionais, mas também
aponta para as forças e potencialidades dos indivíduos. Em conjunto,

essas informações auxiliam no desenvolvimento de intervenções mais
adequadas e eficazes, na estruturação de programas escolares mais
adaptados, na melhora das relações parentais e no uso de recursos
terapêuticos que potencializam um desenvolvimento mais saudável e
feliz."

(Da obra)

Avaliação Psicológica na
Infância e Adolescência

MARCELA  MANSUR ,  MONALISA  MUNIZ ,
DANIELA  SACRAMENTO  E  MAKILIM  NUNES  

ISBN: 9786557131473
Dimensões: 25 x 20,5 x 2 
624 páginas



"Entre o vício e a virtude há uma estreita e quase íntima relação,

porque se esta se configura como poder, capacidade, virtualidade,

aquele declina ou confessa uma impotência, uma incapacidade,

uma não virtualidade. Mesmo aqui, no entanto, a fronteira é muito
frágil. Há, de fato, um potencial e uma capacidade também no
vício. Isso pode ser entendido ligando-se ambos à esfera semântica
da “paixão”, à qual o vício e a virtude estão relacionados."
(Da obra) 

Entre vícios e virtudes

CETTINA  MILITELLO

ISBN: 9786557131664
Dimensões: 21 x 13,7 x 0,6
112 páginas

A vida cristã frente aos desafios do mundo e da Igreja



"Desde os primórdios da ciência existe a preocupação em avaliar e
compreender os fenômenos psicológicos. Nas últimas décadas observamos
um aumento significativo desse interesse, em parte explicado pelo avanço
da psicometria e dos recursos tecnológicos, que possibilitou a utilização
de uma diversidade de métodos, técnicas e procedimentos avaliativos,
assim como a inserção da AP em diferentes contextos e formatos. Contudo,

esse avanço da AP merece cuidado com uma formação qualificada dos
profissionais psicólogos que pretendam atuar na área. Sensível a essa
demanda, o Instituto Brasileiro de Avaliação Psicológica (Ibap) organizou
esta obra, que tem por finalidade apoiar os professores da área de AP na
formação de profissionais qualificados para o exercício ético e técnico."

(Da obra)

Formação e estratégias de ensino
em Avaliação Psicológica

KATYA  OLIVEIRA ,  MONALISA  MUNIZ ,  THATIANA
DE  LIMA ,  DANIELA  ZANINI  E  ACÁCIA  DOS
SANTOS

ISBN: 9786557131602
Dimensões: 25 x 20,5 x 1,5 
312 páginas



"Se, ao invés de sentir-se faminto de tempo, você conseguisse
alcançar a prosperidade de tempo? Esta obra foi escrita para
ajudar você a repensar e modificar a forma como lida com a falta
de tempo. Com práticas específicas e fáceis de realizar no dia a
dia, você aprenderá a transformar, profundamente, a sua relação
com o tempo. "A arte de parar o tempo" ajudará você neste
momento crítico da história, quando o tempo parece se esvair num
instante."

(Da obra)

A arte de parar o tempo

PEDRAM  SHOJAI

ISBN: 9786557131558
Dimensões: 21 x 13,7 x 1 
224 páginas

A prática da atenção plena para pessoas ocupadas



"Carência e plenitude é fruto da familiaridade de Jean-Yves Leloup
com a grande tradição mística, tanto a alexandrina quanto a
ortodoxa, a medieval e a moderna. Sugere outro caminho para o
autoconhecimento e a perfeita autorrealização: ensina a pessoa a
fixar o olhar não sobre o que lhe falta (a sensação de carência), e
sim sobre os momentos de plenitude e transcendência
experimentados ao longo da existência. Anamnese é o processo
pelo qual o ser humano se lembra do Ser que É. Nela reencontra os
momentos que o autor chama de “numinosos”. Livro importante para
psicólogos, terapeutas em geral, mestres de espiritualidade e
estudiosos de mística."

(Da obra)

Carência e plenitude 

JEAN-YVES  LELOUP

ISBN: 9788532624932
Dimensões: 21 x 13,7 x 1,3
256 páginas

Elementos para uma memória do essencial



“A família dos Terapeutas, cujo esforço constante é aprender a ver
claro, deve apegar-se à contemplação do Ser, elevar-se acima do
sol sensível e nunca abandonar esta regra de vida que conduz à
perfeita felicidade. Aqueles que se tornam Terapeutas não o fazem
por costume nem por exortação ou solicitação de outrem, mas
impulsionados pelo amor divino. Como as bacantes e coribantes,
são tomados de ‘entusiasmo ’ até encontrar o objeto de seu desejo.”

(Da obra)

Cuidar do ser

JEAN-YVES  LELOUP

ISBN: 9788532617262
Dimensões: 21 x 13,7 x 0,6 
104 páginas

Fílon e os Terapeutas de Alexandria



"As conferências de Jean-Yves Leloup aqui reunidas foram dadas no
Centre International de la Sainte-Baume, lugar de uma experiência
ecumênica e pluridisciplinar sem precedentes, em meados dos anos
de 1980. Tratam de assuntos bem diversos como a transmissão do
conhecimento do cristianismo, a tradição contemplativa hesicasta,

a psicologia iniciática, o itinerário de libertação interior de Mestre
Eckhart, a oração e a meditação, arte do instante e, sobretudo, o
possível diálogo entre cristianismo e as outras religiões,
especialmente o budismo. Pois é verdade que a abertura ao outro
pode fecundar nossa busca espiritual de ocidentais se soubermos
redescobrir as nossas raízes."
(Da obra)

Enraizamento e abertura

ISBN: 9788532628046
Dimensões: 21 x 13,7 x 0,7
160 páginas

Conferências de Sainte-Baume

JEAN-YVES  LELOUP



"No Extremo Oriente, a montanha simboliza tradicionalmente a meditação,

e o oceano, a compaixão. Relembrando os princípios da meditação –

como recolher-se, rezar, encontrar a paz em si, colocar-se em contato com
o silêncio fundador... – e os princípios da compaixão – como ajudar
verdadeiramente, amar o outro, ser fraterno, partilhar conscientemente,

doar... –, Jean-Yves Leloup constrói aqui uma notável reflexão sobre os
eixos essenciais tanto para o budismo quanto para o  cristianismo,

distinguindo suas divergências, suas semelhanças e suas
complementaridades. Esta obra coloca à disposição aquilo que poderia
ser uma espiritualidade ecumênica inscrita numa ética moderna. À luz dos
ensinamentos do cristianismo e do budismo, Jean-Yves Leloup propõe-nos
uma verdadeira arte de aprofundamento interior para uma ação justa,

amorosa e sábia."

(Da obra)

A Montanha no Oceano

ISBN: 9788532626950
Dimensões: 21 x 13,7 x 0,8
184 páginas

Meditação e compaixão no budismo e no cristianismo

JEAN-YVES  LELOUP



"Neste tormentoso início do terceiro milênio, um vigoroso movimento de resgate da

consciência de inteireza ergue a sua voz. A abordagem holística integra o pessoal

e o transpessoal, nossas raízes e nossas asas. Na sua origem, a palavra terapeuta

remete-nos aos sacerdotes do deserto que cuidavam da vastidão do fenômeno

humano. Talvez a sinergia mais importante de nosso momento histórico derive do

encontro entre a terapia contemporânea com a terapia perene, e este é o foco

central da Coleção Unipaz –Colégio Internacional dos Terapeutas. Este livro

testemunha o fecundo diálogo entre dois mestres, reconhecidos internacionalmente

pelo brilhantismo de suas obras e de seus feitos. Jean-Yves Leloup lança preciosa

luz sobre o itinerário da alma, a experiência numinosa, o confronto com a sombra e

o sentido do sofrimento, a partir da antropologia e prática dos terapeutas de

Alexandria, segundo Fílon, e da escola de Graf Dürckheim, o criador da terapia

iniciática. Leonardo Boff traz o poema e o cântico sublime que ecoa dos passos de

Francisco de Assis em seu caminho de realização crística. Uma dança harmoniosa

que desvela as múltiplas e complementares dimensões do ser humano como ponte

entre a terra e o céu, celebrativas bodas entre a matéria e a luz." (Da obra)

Terapeutas do deserto

ISBN: 9788532619037
Dimensões: 21 x 13,7 x 0,9
176 páginas

De Fílon de Alexandria e Francisco de Assis a Graf Dürckheim

JEAN-YVES  LELOUP  E  LEONARDO  BOFF



"O pensamento de G.W.F. Hegel (1770-1831) tem exercido profunda e duradoura

influência em uma vasta gama de movimentos filosóficos, políticos, religiosos,

estéticos, culturais e científicos. A despeito de tal importância, contudo, ainda há

muito de confusão a respeito do que ele verdadeiramente disse ou acreditava.

"G.W.F. Hegel: conceitos fundamentais" oferece uma introdução acessível, tanto

para o pensamento hegeliano quanto para a filosofia geral nele inspirada,

demonstrando como seus conceitos foram compreendidos, adotados e criticamente

transformados por pensadores posteriores. A primeira seção do livro aborda os

principais temas filosóficos do sistema hegeliano: epistemologia, metafísica,

filosofia da mente, teoria ética, filosofia política, filosofia natural, filosofia da arte,

filosofia da religião, filosofia da história e teoria da história da filosofia. A segunda

seção se dedica aos principais movimentos filosóficos pós-hegelianos: Marxismo,

Existencialismo, Pragmatismo, Filosofia Analítica, Hermenêutica e o Pós-

estruturalismo francês. A extensão e a profundidade desta obra fazem dela

preciosa introdução para os iniciantes na filosofia, e útil fonte de referência para

estudiosos e acadêmicos mais avançados."

(Da obra)

G.W.F. Hegel

MICHAEL  BAUR

ISBN: 9786557131671
Dimensões: 21 x 13,7 x 1,6
336 páginas

Conceitos fundamentais



"Este livro clássico do linguista brasileiro Joaquim Mattoso Camara Jr. é um

marco no estudo da fonologia e da morfologia do português. Mattoso

apresenta um estudo detalhado sobre os sons vocálicos e sobre a estrutura

da sílaba em português; além disso, debruça-se sobre a análise do

vocábulo mórfico, estabelecendo um modelo de análise de morfologia

flexional em português para as futuras gerações de linguistas. Nesta

edição comentada, dois experientes linguistas, Carlos Alexandre

Gonçalves (UFRJ) e Sérgio Menuzzi (UFRGS), fazem uma releitura da obra

de Mattoso, esclarecendo ao leitor alguns dos conceitos-chave que

aparecem no texto mattosiano e mostrando em que pontos as análises

pioneiras de Mattoso ainda estão atualizadas ou já passaram por revisão

significativa. Este livro traz o texto original de Mattoso com os comentários

qualificados de Gonçalves e Menuzzi."

(Da obra)

Problemas de linguística descritiva 

JOAQUIM  MATTOSO  CAMARA  JR .

ISBN: 9786557131701
Dimensões: 23 x 16 x 0,6
120 páginas

Edição revista e comentada



"Como nossa vida dá certo? O que entendemos por verdadeira

felicidade? Poder, dinheiro, propriedade, carreira, popularidade,

consumo e o mínimo de tédio possível? O objetivo de toda

verdadeira arte de viver é levar uma vida feliz e plena de sentido.

Filósofos de todas as épocas – de Platão a Epicuro, Epiteto ou

Agostinho até os filósofos atuais – refletiram sobre como isso

sucede. A busca pela melhor maneira de levar uma vida boa e feliz

no cotidiano nunca deixou de existir."

(Da obra)

Admirar-se com os pequenos
milagres de cada dia

ANSELM  GRUN

ISBN: 9786557131534
Dimensões: 21 x 13,7 x 1 
200 páginas

O segredo de uma vida feliz



"A autora, Aurora Ferreira, apresenta um trabalho lúdico e didático,

focando a obra na arte e no meio ambiente em atividades

interdisciplinares, com uma linguagem clara e simples para facilitar

o dia a dia do professor, com técnicas e sugestões de atividades

visando despertar o interesse e a criatividade da criança.

Destinado a preencher as lacunas do conhecimento infantil, o livro

surge para transformar o estudo escolar num misto de trabalho e

lazer."

(Da obra)

Atividades interdisciplinares de
arte e meio ambiente

AURORA  FERREIRA  ROBE

ISBN: 9786557131824
Dimensões: 23 x 16 x 0,7
120 páginas

Trabalhando projetos educacionais



"Esta obra traz uma visão de pesquisa e um modelo de pesquisa simples,

porém robusto, e depois usa o modelo para orientar o planejamento de

pesquisas empíricas quantitativas, qualitativas e com métodos mistos nas

Ciências Sociais. Nesse processo, enfatizamos a necessidade de

desenvolvimento de perguntas empíricas genuínas e descrevemos as

conexões entre conceitos e seus indicadores empíricos. Depois

demonstramos a implementação desse modelo na pesquisa qualitativa e

quantitativa. A respeito dos motivos, a intenção é expor a lógica de todos

os estágios do processo de pesquisa empírica (seja qual for a natureza dos

dados) e sugerir uma base para os alunos planejarem e desenvolverem a

pesquisa imediatamente. Como antes, então, tento enfatizar a lógica que

subjaz à pesquisa e suas técnicas, e não questões puramente técnicas. Um

dos objetivos ao fazê-lo é “desmistificar” o processo de pesquisa e,

quando necessário, simplificá-lo, tentando demonstrar claramente a lógica

subjacente; portanto, mostrando que uma pesquisa de qualidade está ao

alcance de muitas pessoas." (Da obra)

Introdução à Pesquisa Social

KEITH  F .  PUNCH

ISBN: 9786557131510
Dimensões: 23 x 16 x 2,2 
504 páginas

Abordagens quantitativas e qualitativas



"Se a compreensão de intellectus como “hermenêutica” leva Geffré a

“identificar a razão teológica com uma razão hermenêutica”, a

compreensão de intellectus como “apreensão de realidade” – apreensão

(e não mera interpretação) de realidade (e não simplesmente de sentido)

– leva Ellacuría a falar da teologia como momento intelectual da

realização histórica do reinado de Deus. Tendo passado pela “virada

hermenêutica da teologia” (Geffré), é preciso passar por uma “virada”

práxica da teologia (Ellacuría). E tanto em razão do caráter e do

dinamismo da atividade intelectual (momento da práxis), quanto em razão

da eficácia do fazer teológico e da teologia (realização do reinado de

Deus)".

(Da obra)

Teologia e Hermenêutica

FRANCISCO  DE  AQUINO

ISBN: 9786557131428
Dimensões: 21 x 13,7 x 1 
192 páginas

Da "teologia como hermenêutica" ao momento hermenêutico da teologia



"Não há vida sem combate. A autora descreve aqui um de seus aspectos

essenciais: o combate espiritual. Para tanto, ela decidiu inspirar-se na vida do

santo, mas, sobretudo, na vida do homem Francisco de Assis, que através de seu

próprio combate nos revela uma extraordinária mensagem de esperança.

Francisco é o combatente e extraordinário visionário de Deus que continua

abrindo novos horizontes para os nossos dias. Ele nos lembra aquilo para o

qual todos fomos e somos chamados: receber e dar vida em abundância; ou

seja, tornar-nos artesões da vida e da paz neste mundo. Na vida, no entanto,

nada acontece sem combate. Para levar a bom termo sua luta, Francisco teve

que enfrentar as próprias fraquezas e potencialidades, e desta forma se

transfigurou diante de Deus e diante dos homens. Poderíamos dizer que ele

“saltou da terra do exílio ao vale da bênção”, embora tendo sempre presente

o mundo como lugar de combate e de manifestação da fé. Sua maneira de

agir continua questionando nossas responsabilidades e desafiando nossos reais

desejos e práticas de construir um mundo melhor." (Da obra)

O combate espiritual

SUZANNE  GIUSEPPE

ISBN: 9786557131589
Dimensões: 21 x 13,7 x 0,8 
160 páginas

À luz de Francisco de Assis e de seus irmãos



"A Carta de Paulo aos Romanos é uma carta autenticamente paulina e tida

como a mais importante e considerada “o tratado de teologia” do “Apóstolo

dos Gentios” (Rm 11,13). Aqui lidamos com uma obra-prima do início do

cristianismo, muito usada em todos dos tempos, desde o período patrístico até

os dias atuais. Ela sobreviveu, inclusive, às críticas de Marcião, de Lutero e de

Bauer. Nesse sentido, esta obra quer trabalhar a temática da filiação cristã a

partir da atuação do Espírito Santo, tendo como base a perícope paulina de

Rm 8,14-17. O objetivo geral deste trabalho é demonstrar que o ser humano

(homem e mulher) passa a ser filho de Deus por meio do seu único Filho Jesus

Cristo no Espírito Santo, na adesão pela fé, que é celada no batismo e vivida

cotidianamente, ao longo de toda a vida, com seus momentos altos e baixos,

suas derrotas e conquistas diárias. A obra usufruirá da metodologia Retórica

Literária, que é um particular instrumento do mundo apostólico de Paulo, do

Método Histórico Crítico, do estudo exegético dos termos que compõem a

perícope estudada e trabalhada, como também da vasta publicação de

comentadores da obra paulina." (Da obra)

O Espírito e a filiação cristã

JIVALDO  DOS  SANTOS  E  WALDECIR  GONZAGA

ISBN: 9786557131688
Dimensões: 21 x 13,7 x 0,8 
160 páginas

Antropologia pneumatológica de Paulo na Carta aos Romanos



DESTAQUES
EDITORA VOZES



“Ajudar os clientes a colocar em foco quem eles são em termos de inclinações positivas de
personalidade é fundamental para capacitá-los a se tornarem arquitetos da própria vida.

Saber quais dimensões de nós mesmos são mais importantes para serem expressadas, e
sermos reconhecidos por isso, se torna a bússola pela qual podemos navegar pelas tantas
decisões da vida: de que tipo de trabalho e de atividades acharemos mais satisfatórias, com
quem queremos nos relacionar e como fazer isso. Finalmente agora, com a publicação deste
livro, os coaches e líderes podem aprender uma abordagem de coaching que se baseia nos
ativos fundamentais das pessoas: suas Forças de Caráter. Este livro aprofunda o que outros
apenas fazem referência marginal, ao jogar luzes sobre o que é um coaching eficaz. Com
profundo conhecimento, Doman desdobra a teoria e a ciência em insights úteis e práticos
para os profissionais e para qualquer pessoa que queira ser um coach melhor para si mesmo
e/ou para os outros.” 
(Da obra)

Forças autênticas
FATIMA  DOMAN  

ISBN: 9786557131619
Dimensões: 23 x 16 x 1,2
264 Páginas

Público-alvo :

- Lideranças  de  empresas  e  outras  organizações;
- Gestores  de  RH;
- Todos  os  leitores  que  buscam  l i teratura  para  seu  desenvolvimento  pessoal  e
profissional .



Forças autênticas

ARGUMENTOS  DE  VENDA :

AÇÕES  DE  MARKETING :

- Frases para as redes sociais;
- Live com a autora;

- Marcador com frases motivacionais retiradas do livro;

- Parceria com o Instituto Caminhos Vida Integral.

- A proposta do livro - forças autênticas são ferramentas projetadas para explorar, capacitar e engajar seus
pontos fortes, ao mesmo tempo em que honra os pontos fortes dos outros;
- O crescimento da procura do teste “Jornada do autoconhecimento” que permite ao respondente identificar
forças autênticas e se tornar um profissional e ser humano mais evelado;

- O trabalho da autora no Brasil juntamente com o Instituto Caminhos Vida Integral que já formou mais de 50
mil profissionais com esta ferramenta;

- A divulgação que será feita pelo Vozes, em parceria com o Instituto Caminhos Vida Integral, com a presença
da autora em Lives.



"Historiador das emoções, Alain Corbin refaz, nesta obra, não uma história do silêncio no
sentido cronológico e factual do termo, mas, antes, uma história interior, uma espécie de
escuta íntima do silêncio, uma trajetória que conduz o leitor contemporâneo a reencontrar-se
com aquela “presença no ar” que é para ele o silêncio; presença palpável em certos lugares,
em alguns livros, como também na pintura e nas interações sociais; presença central e
indispensável para o percurso espiritual, para a oração, o recolhimento, quando o silêncio se
torna “o coração que escuta a interioridade absoluta, [...] a superação da palavra”. História
do silêncio é um livro erudito que, certamente, desconcertará qualquer leitor que procurar
encontrar nele uma obra estritamente historiográfica, mas que se vale de uma amplidão de
citações e referências culturais e da fineza de sua abordagem e de suas análises para
retratar como aqueles que nos precederam expressaram sua experiência com o silêncio. Uma
obra sensível, e nem por isso menos erudita, que cumpre importante papel na compreensão e
análise dessa temática." (Da obra)

História do silêncio

ALAIN  CORBIN

ISBN: 9786557131640
Dimensões: 18 x 10,5 x 1,1  
224 páginas

Público-alvo :

- Leitores  cultos  em  geral  – que  leem  f i losofia ,  história ,  l i teratura  e  outros  temas
para  ampliar  sua  cultura  e  visão  de  mundo  e  como  entretenimento;
- Historiadores;
- Religiosos;
- Leitores  interessados  em  ciências  humanas  e  sociais .

Do Renascimento aos nossos dias



História do silêncio

ARGUMENTOS  DE  VENDA :

AÇÕES  DE  MARKETING :

- O tema da obra, a história do silêncio - vários autores, com destaque para Byung-Chal Han, indicam o
excesso de positividade (ruídos reais e digitais) como o grande mal dos nossos tempos. Estamos perdendo a
noção de nosso eu interior, um processo que está mudando a própria natureza do indivíduo e sua
originalidade. Esta obra de Corbin se propõe a mostrar como o espaço do silêncio, seja no nosso quarto ou
em catedrais, foram decisivos para o surgimento de grandes obras na literatura, arte, poesia, religião,

engenharia, etc;

- O autor já é uma referência no Brasil com obras como “História do Corpo”, “História das emoções” e
“História da virilidade”.

Do Renascimento aos nossos dias

- Buscar alguém para falar sobre o assunto em um vídeo no IGTV.



"Esta obra fornece uma introdução abrangente à história dessa turbulenta região.

Estendendo-se desde o pré-islã até os dias atuais, explora a evolução das instituições e
cultura islâmicas, a influência do Ocidente, os esforços de modernização no Oriente
Médio, a luta de vários povos por independência política, o conflito árabe-israelense, a
reafirmação dos valores e poder islâmicos, os temas em torno da Questão Palestina e o
Oriente Médio pós 11/9 e as rebeliões pós-árabes. Esta edição foi completamente
revisada para refletir os eventos mais recentes e preocupações da região, incluindo a
presença do Eiis e de outros atores não estatais, as guerras civis na Síria e no Iêmen e a
crise de refugiados. Novas partes e cronologias parciais ajudarão estudantes a
compreenderem e contextualizarem a longa e complicada história da região. Com
registros biográficos e glossário atualizados, e com um novo capítulo de conclusão, este
livro permanece o texto quintessencial para estudantes da história do Oriente Médio."

(Da obra)

Uma história concisa do Oriente Médio 
ARTHUR  GOLDSCHMIDT  E  IBRAHIM  AL-MARASHI

ISBN: 9786557131527
Dimensões: 23 x 16 x 3,9 
664 páginas

Público-alvo :

- Leitores  cultos  interessados  em  ampliar  culturalmente  sua  visão  de  mundo;
- Historiadores;
- Jornalistas;
- Todos  que  trabalham  com  relações  internacionais;
- Leitores  que  querem  compreender  a  história  dos  confl itos  no  Oriente  Médio .



Uma história concisa do Oriente Médio 
ARGUMENTOS  DE  VENDA :

AÇÕES  DE  MARKETING :

- Conectar as questões atuais do conflito com a obra;

- Contatar autor ou tradutor para produção de um vídeo ou artigo para o site;

- Buscar jornalista e/ou professores para produção de texto crítico.

- Momento histórico - o livro será lançado em meio a novos conflitos no Oriente Médio, entre Israelenses e
Palestinos;
- Tema histórico -  os grupos de leitores acima sempre estão em busca de uma nova compreensão da
região e das razões dos conflitos;
- O autor - é um historiador do Egito e professor emérito de história do Oriente Médio na Pennsylvania
State University, com muitos artigos e livros escritos sobre o tema.



"FORÇAS AUTÊNTICAS"

Caríssimos/as livreiros/as! 
"Forças autênticas" trata-se de uma obra pioneira em seu campo, escrita por uma das mais renomadas coaches
estadunidenses contemporâneas. Fatima Doman estudou na prestigiosa Universidade de Columbia, em Nova York e
foi, durante muitos anos, Desenvolvedora Sênior de conteúdos da Consultoria FranklinCovey, que é referência no
treinamento e desenvolvimento de líderes das maiores empresas mundiais.
Aliando, assim, sua formação com a experiência de trabalhar lado a lado com grandes executivos e executivas
mundo a fora, ela desenvolveu métodos e ferramentas próprias, a partir do arcabouço científico da Psicologia
Positiva, considerando a teoria das Forças de Caráter o seu principal elemento.
As Forças de Caráter estão para a nossa vida, assim, como os músculos para o corpo humano: dão-nos sustentação
quando estimuladas ou podem ficar atrofiadas, se mantidas inertes. Também são semelhantes a presentes que
recebemos ao nascer e ao longo de nosso crescimento, mas compete a nós delas tomar posse, tirando-as do seu
invólucro, ou seja, desenvolvendo-as. 
No livro, a autora apresenta o tema que chama de Coaching de Forças por três diferentes prismas: explorar,
desenvolver e aplicar as Forças de Caráter. Precisamos tirar um tempo para nos conhecer melhor, explorar nossas
Forças e saber como elas nos permitiram obter sucesso no passado, porque assim, poderemos recriar o êxito
novamente. Podemos desenvolver nossos objetivos aproveitando melhor nossas forças autênticas. E, finalmente,
aprenderemos a aplicar essas Forças em diversas situações quotidianas. No livro há muita informação sobre como
fazer isso.
A obra tem uma importância ímpar no momento difícil que atravessamos. Ela nos leva a olhar para nós mesmos e
para os outros de modo mais compreensivo, numa experiência de Investigação Apreciativa. É uma ferramenta para
qualquer um que atue nas áreas de coaching, mentoring, psicologia, desenvolvimento humano, liderança e afins, bem
como para o indivíduo que busca o autoconhecimento em sua evolução.
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