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EDITORA VOZES



"O termo resistência é polissêmico e também na pedagogia de Paulo Freire podem ser
encontrados vários sentidos para ele. Um deles, quem sabe o mais radical de todos, é o que
diz respeito à sobrevivência. Resistir é lutar para a continuidade da vida e para a qualidade
dessa vida. Isso diz respeito hoje à ameaça à vida no nosso planeta, mas também, em um
plano mais imediato, à miséria que se acentuou neste tempo de pandemia. Resistir, nesse
sentido, é zelar para a continuidade de vida o que – já introduzindo outro sentido de
resistência – significa também opor-se às forças necrofílicas, aquelas que negam a
possibilidade de reprodução e expansão da vida. Ou seja, a resistência para Paulo Freire
compreende uma dimensão proativa, de superar e de transcender as situações limites. Nesse
sentido, no ano em que se completa o centenário de nascimento do Patrono da Educação
Brasileira, Paulo Freire, Daniel Ribeiro realiza, nesta obra, um retorno crítico ao seu legado. A
partir dos postulados de sua filosofia da práxis, ou seja, inspirados por uma pedagogia do(a)

oprimido(a), manifesta em sua vida e obras, o autor procura encontrar elementos que ajudem
na luta histórica e social atual." (Trecho da obra)

Pedagogia da resistência

DANIEL  RIBEIRO  DE  ALMEIDA  CHACON

ISBN: 9786557132197
Dimensões: 21 x 13,7 x 2
424 Páginas

Professores;
Sociólogos;
Filósofos;
Seguidores de Paulo Freire.

Público-alvo:

Escritos a partir da vida e obra de Paulo Freire



ARGUMENTOS  DE  VENDA :

AÇÕES  DE  MARKETING :

- Live de lançamento na semana Paulo Freire da UFMG;

- Vídeo feito pelo autor para lançamento na Feira de Maricá (para as redes sociais);
- Curso em 2022;

- Lançamento na Feira de Maricá, na Feira de Caruaru e na Filagreste;

- Lançamento em destaque na Bienal;
- Destaque na ANPEd;

- Envio de e-mail marketing para base de clientes com perfil de interesse;

- Inclusão de banner em nosso e-commerce e site institucional;
- Venda casada com demais lançamentos de pedagogia e obras da área (sites e eventos).

- Lançamento no ano do centenário de Paulo Freire;

- Aprofundamento na vida e obra de Paulo Freire.

Pedagogia da resistência
Escritos a partir da vida e obra de Paulo Freire



"Este livro abrangente fornece todas as informações que os
profissionais precisam saber sobre a avaliação em relação a seus
alunos com Dificuldades Específicas de Aprendizagem. O “porquê,” o
“como” e o “o quê” da avaliação é tratado, enquanto também é um
foco chave a conexão entre avaliação e intervenção. Olhando para
toda a gama de Dificuldades Específicas de Aprendizagem, este livro
fornece orientação prática na implementação de estratégias que são
experimentadas e testadas para uso em qualquer sala de aula,

reconhecendo ao mesmo tempo que a avaliação é um processo
envolvendo outros profissionais e os pais. O livro trata de questões e
tópicos comuns em salas de aula inclusivas ao redor do mundo." 

(Trecho da obra)

Avaliando crianças com dificuldades
de aprendizagem específicas

GAD  ELBEHERI ,  GAVIN  REID  E  JOHN  EVERATT

ISBN: 9786557133996
Dimensões: 23 x 16 x 1,2
Páginas: 240



"A presente obra descreve várias maneiras de interagir com os
alunos, a fim de aumentar sua capacidade de aprendizagem. O
livro abre novas portas para professores e crianças ao demonstrar
técnicas de ensino baseadas no trabalho de Reuven Feuerstein, um
psicólogo clínico cognitivo teoricamente orientado. Demonstradas
em cenários de exposições de museus e salas de aula, as técnicas
de Feuerstein ajudam os educadores a estruturar experiências que
ampliam a capacidade das crianças de pensar em muitas
dimensões. Esses cenários mostram que a aprendizagem é prazerosa
e que as crianças podem dominar conteúdo difícil e ideias muito
abstratas por meio da mediação, da teoria e das práticas que são
a essência do trabalho de Feuerstein."

(Trecho da obra)

Como se dá a aprendizagem

REUVEN  FEUERSTEIN  E  ANN  LEWIN-BENHAM

ISBN: 9786557132272
Dimensões: 23 x 16 x 1,5
Páginas: 328

Aprendizagem Mediada no Ensino Fundamental I



"Talvez duas invenções dos seres humanos possam ser vistas como as
mais difíceis; a saber, a arte do governo e a arte da educação, e
apesar disso ainda há controvérsias, mesmo em sua ideia. A
educação é uma arte cuja prática tem de ser aprimorada por
várias gerações. Cada geração, de posse dos conhecimentos das
gerações precedentes, está sempre mais apta a promover uma
educação que desenvolva todas as disposições naturais do ser
humano proporcionalmente e de forma apropriada, e que assim
conduza toda a espécie humana ao seu destino."

(Trecho da obra)

Sobre a Pedagogia

IMMANUEL  KANT

ISBN: 9786557132159
Dimensões: 19 x 12,5 x 0,5
Páginas: 96
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"Goethe disse certa vez, em consideração a Kant, que toda filosofia deveria ser amada
e vivida se ela quiser dar significado à vida. “[...] o estoico, o platônico, o epicurista,

cada um deles a seu modo deve dar conta do mundo; essa é precisamente a tarefa da
vida de que ninguém será dispensado, não importa a qual escola pertença. Os filósofos,
por sua vez, nada podem nos oferecer além de formas de vida. [...] A moderação
rigorosa de Kant, por exemplo, exigiu uma filosofia que fosse condizente com essa sua
inclinação inata. Leiam sobre sua vida e logo encontrarão como ele abrandou
educadamente seu estoicismo, que de fato constituía um grande problema para as
relações sociais, ajustou-o e colocou-o em equilíbrio com o mundo. Todo indivíduo tem,

por suas inclinações, um direito a princípios que não o anulem como indivíduo. Aqui ou
nenhures deve ser procurada a origem de toda a filosofia." (Trecho da obra)

Kant

ERNST  CASSIRER

ISBN: 9786557132883
Dimensões: 23 x 16 x 1,9
400 Páginas

Leitores de Filosofia;
Seguidores da Escola Alemã de Filosofia;
Leitores de Kant;
Leitores de Ciências Humanas e Sociais

Público-alvo:

Vida e doutrina

Profissionais de Direito;
Profissionais de Arte;
Profissionais de Educação;
Autodidatas.



ARGUMENTOS  DE  VENDA :

AÇÕES  DE  MARKETING :
- Lançamento: Transmissão ao vivo da Faculdade de Filosofia da UNICAMP - Colóquio Internacional de Neo Kantismo - Com
a participação dos tradutores;
- Lançamento: Transmissão ao vivo da Universidade Federal do Ceará - Educrato - Com a participação dos tradutores;
- Envio de e-mail marketing para toda base de e-mails;
- Envio do release para toda imprensa;

- Divulgação nas redes sociais e para os grupos de WhatsApp;

- Banner para os sites;
- Destaque no PDV;

- Trabalho voltado para o grupo Kantiano: com todas as obras de Kant (Sociedade Brasileira de Kant).

- Crescimento expressivo da compra das obras de Kant, visto que o filosofo trabalha os fundamentos
éticos da sociedade - pauta atual, especialmente, pelo crescimento das relações virtuais. O pensamento
de Kant é uma das bases para a discussão do que é real e o que é virtual;
- Tradução de um clássico muito aguardado pelo leitor especializado.

Kant
Vida e doutrina



"Largos anos decorridos após a publicação inicial dos Fundamentos da
Doutrina da Ciência, em dois fascículos, nos anos de 1794/1795, Schelling
recordará ainda o início da sua própria filosofia “naqueles bons tempos, em
que o espírito humano se soltou, com Kant e Fichte, das suas cadeias, para a
liberdade efetiva”. O texto que agora apresentamos em tradução para o
português inaugura o primeiro grande capítulo do Idealismo Alemão, período
filosófico de que Schelling exprime, com aquelas palavras, a origem temática e
histórica. As Lições que Fichte pronuncia em Iena, em 1794 e 1795, marcam o
início de uma breve carreira do filósofo na universidade dessa cidade, para
onde foi convidado para ocupar a cátedra deixada vaga por Reinhold,

carreira interrompida poucos anos mais tarde por uma polêmica acusação de
ateísmo. Fichte é saudado, na ocasião, como o grande continuador da obra de
Kant, o “verdadeiro Messias da razão especulativa, o filho legítimo da
promessa de uma filosofia inteiramente pura, subsistente em si e por si
própria”." (Trecho da obra)

Fundamentos de toda a
doutrina da ciência

JOHANN  GOTTLIEB  FICHTE

ISBN: 9786557132401
Dimensões: 21 x 13,7 x 1,3 
Páginas: 272



"É absolutamente necessário que à comunidade erudita seja dada
ainda na universidade uma faculdade que, sendo independente do
governo quanto às suas doutrinas, não tenha ordens para dar, mas
sim a liberdade de ajuizar sobre tudo que tenha a ver com o
interesse científico, i.e., com a verdade, onde a razão deve ter o
direito de falar publicamente: pois, sem tal faculdade, a verdade
(para prejuízo do próprio governo) não estaria na ordem do dia;

mas a razão é livre segundo a sua natureza e não admite ordem
alguma para que aceite algo como verdadeiro [...]."

(Trecho da obra)

O conflito das faculdades
IMMANUEL  KANT

ISBN: 9786557132296
Dimensões: 21 x 13,7 x 1,2 
Páginas: 240
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"Ao longo da sequência de retiros, sentimos nele a necessidade de
manter a mesma direção, nela progredindo em clareza e em
fidelidade inventiva. Frequentemente se refere a resoluções
anteriores, a luzes recebidas, para extrair-lhes um novo impulso e
avançar em sua vocação. Assim, os retiros anuais são trampolins
para melhor amar e servir no caminho de vida para o qual é
atraído. Sem dúvida é para auxiliar-se nisso que tem a ideia de
guardar por escrito tais decisões, começando com as graças
recebidas durante o retiro de noventa dias em 1899: “Fazer um
caderninho de meus votos, promessas e resoluções, no início do qual
colocarei a carta que mons. H. me escreveu em Nazaré e minhas
resoluções de retiros (subdiaconato, diaconato, ordenação
sacerdotal e retiros anuais)”." (Trecho da obra)

A sós com Deus
CHARLES  DE  FOUCAULD

ISBN: 9786557132371
Dimensões: 19,5 x 12 x 1
Páginas: 200



"Este livro é um recurso complementar aos encontros de catequese
que propõe por meio de textos, imagens e exercícios uma interação
com a liturgia, uma aproximação da família com a catequese e com
a comunidade. Ao longo do livro, as autoras propõem diversas
atividades práticas de catequese familiar e litúrgica, que visam
ajudar no entendimento da mensagem de Jesus apresentada nas
celebrações eucarísticas." (Trecho da obra)

No caminho de Jesus

FRANCINE  PORFIRIO  ORTIZ  E  VIVIANE  MAYER
DALDEGAN

ISBN: 9786557132890
Dimensões: 28 x 21 x 0,4
Páginas: 56

Álbum Litúrgico-Catequético - Ano C - 2021/2022



"Se minhas conversas com mulheres são um indicador, estamos
prontas para ouvir o conselho de Santa Teresa e procurar a
verdade sobre o que somos como mulheres e o que significa dever
estar em busca da santidade e da plenitude. Neste livro, já estamos
fazendo as perguntas e tateando o véu de mistério de Deus em
busca das respostas. Enquanto fazemos isso, estamos caminhando
juntas de volta ao Jardim do Éden e tentando lembrar quem éramos
quando éramos Eva, vivendo nua e sem vergonha na forma feminina
diante de Deus e do homem. Juntas, refletiremos sobre o que somos
e o que deveríamos ser." (Trecho da obra)

Quando éramos Eva

COLLEEN  C .  MITCHELL

ISBN: 9786557132258
Dimensões: 21 x 13,7 x 1
Páginas: 216

Descobrindo a mulher que Deus nos criou para ser



"Na contemplação da suma sabedoria, que certamente não é a
alma, mas o que é imutável, a alma também olha para si mesma,

mutável, e, de algum modo, entra em si mesma. Mas isso não
acontece a não ser pela diferença pela qual ela não é Deus e, no
entanto, é algo que, depois de Deus, também pode agradar.
Contudo, é melhor quando ela se esquece de si mesma por causa do
amor pela imutabilidadede Deus ou despreza completamente a si
mesma quando se compara com Ele." (Trecho da obra)

Sobre o livre-arbítrio
SANTO  AGOSTINHO

ISBN: 9786557133903
Dimensões: 21 x 13,7 x 0,9
Páginas: 176
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Budismo em 7 lições

CLODOMIR  ANDRADE

"O Budismo, hoje uma das maiores religiões do mundo considerando o
número de adeptos, é uma tradição religiosa que surgiu na Índia há cerca
de 2.500 anos. A partir da Índia, expandiu-se inicialmente por todo o
Extremo Oriente e, ao longo dos séculos, atingiu todos os continentes. Ao
longo de sua história, esse sistema religioso conheceu também uma
diversificação muito grande, de modo que abriga atualmente uma grande
diversidade de correntes religiosas. Budismo em sete Lições enfrenta o
desafio de nos mostrar essa diversidade de tradições e, na impossibilidade
de abarcar todas, opta por tratar do Budismo indiano, originário e base
para as demais ramificações desta tradição." (Trecho da obra)

ISBN: 9786557133804
Dimensões: 19,5 x 12 x 1
240 Páginas

Iniciantes ao budismo;
Autodidatas em religiões;
Professores e alunos dos cursos de ciências da religião;
Professores de ensino religioso;
Curiosos.

Público-alvo:



ARGUMENTOS  DE  VENDA :

AÇÕES  DE  MARKETING :

- Live com o autor;
- Divulgação nas redes sociais;
- Sete vídeos em sequência, um sobre cada lição, para as redes sociais;
- Compartilhamento de material promocional com grupos e mídias budistas;
- Envio de exemplar para budistas ou professores influenciadores.

- O leitor ocidental está se aproximando das tradições e práticas orientais, especialmente o budismo;

- Crescimento de seguidores do budismo, portanto, muitos iniciantes;
- Os budistas têm um poder aquisitivo mais alto que a média da população brasileira;

- Crescimento dos cursos acadêmicos e livres sobre religião em geral e o budismo em especial.

Budismo em 7 lições



"A psique adolescente éuma contribuição bem-vinda à literatura junguiana
contemporânea. Frankelentrelaça conceitos de Jung, Hillman, Winnicott e
outros para nos trazer umnovo entendimento e novas formas de ver e
trabalhar com adolescentes. A obra ésumamente recomendada a
terapeutas, bem como a teóricos e pesquisadores, e levao leitor a explorar
a dinâmica arquetípicaprópria da adolescência. Por meio de vinhetas
clínicas ele nos conduz ao tipode insight e presença terapêutica que pode
fazer a verdadeira diferença para otrabalho com os adolescentes." 

(Trecho da obra)

A psique adolescente

RICHARD  FRANKEL

ISBN: 9786557133859
Dimensões: 21 x 13,7 x 1,6
352 Páginas

Psicanalistas junguianos;
Psicanalistas especializados no atendimento de adolescentes;
Pais de adolescentes;
Professores.

Público-alvo:

Perspectivas junguianas e winnicottianas



ARGUMENTOS  DE  VENDA :

AÇÕES  DE  MARKETING :

- Lançamento no Congresso Internacional da AJB;

- Divulgação nas redes sociais;
- Arte para envio por e-mail e whatsapp para os grupos junguianos;
- Envio de exemplares para junguianos que trabalham a adolescência.

- Crescimento do número de terapeutas junguianos;
- Crescimento dos adolescentes que buscam terapia; 

- Ineditismo da obra, primeira no Brasil na linha analítica junguiana voltada para terapia com
adolescentes.

A psique adolescente
Perspectivas junguianas e winnicottianas



"Então, voltando-se para ele, disse-lhe: “Meu senhor, pensais, sem
dúvida, que tudo é o melhor no mundo físico e no moral, e que nada
podia ser de outro jeito?” “Eu, meu senhor”, respondeu-lhe o sábio,

“não penso nada disso; acho que tudo vai de través entre nós, que
ninguém sabe nem qual é a sua posição, nem qual é o seu cargo, e
que exceto o jantar, que é bastante alegre, e onde aparece
bastante união, todo o resto do tempo se passa em querelas
impertinentes; jansenistas contra molinistas, parlamentares contra
eclesiásticos, literatos contra literatos, cortesãos contra cortesãos,
financistas contra o povo, mulheres contra maridos, parentes contra
parentes; é uma guerra eterna”." (Trecho da obra)

Cândido, ou o otimismo
VOLTAIRE

ISBN: 9786557133927
Dimensões: 18 x 11 x 1,2
Páginas: 176



"É um subsídio de oração para os momentos de velórios para ser
usado por famílias e lideranças da comunidade. Tem por objetivo
ajudar a fortalecer a esperança da ressurreição enquanto ocorre o
velório dos entes queridos. Neste livro são apresentados alguns
momentos orantes para serem realizados durante os velórios. São
eles: um momento logo após a chegada do corpo no local do
velório; de oração penitencial; de oração de gratidão; de oração
de vigília; de oração do terço; de celebração do levantamento do
corpo na capela da ressurreição; celebração de sepultamento. São
momentos simples que seguem a ritualidade cristã. Este livro é um
convite para ajudar a tornar os velórios momentos de mais oração e
reflexão sobre a vida e a nossa comunhão com Deus, que ao enviar
seu Filho Único ao nosso encontro manifestou o seu desejo de que
nenhum se perca, mas todos alcancem a salvação (cf. Jo 6,39).

(Trecho da obra)

Momentos orantes para velório
PE .  CLAUDIR  MEOTI

ISBN: 9786557133880
Dimensões: 18 x 13 x 0,4
Páginas: 64



CARTA AOS LIVREIROS
Caro livreiro (a)!

   Passamos um período muito desafiador, mas com criatividade e senso colaborativo estamos
entrando num momento promissor. Com a vacinação e os devidos cuidados, nossos clientes estão
voltando às nossas lojas, percorrendo vitrines, displays e estantes em busca de novidades e ofertas.

     Para o mês de novembro, a Editora Vozes preparou 15 novos lançamentos,  com alguns destaques
importantes como: "Pedagogia da resistência", "Kant - Vida e doutrina", "Budismo em 7 lições" e "A
psique adolescente".

    Além disso, preparamos nossa promoção de Natal tendo os Cadernos de Espiritualidade e os
Cadernos de Exercícios como grandes destaques. Estes cadernos são especialmente indicados como
presentes de final de ano e para as férias também. Se o nosso vendedor ainda não lhe apresentou a
proposta com todo material de ponto de venda para dar ainda mais visibilidade a esta ação,
chame-o no WhatsApp e entre logo nesta promoção onde todos ganham, editora, livraria e clientes. 

 
Teobaldo Heidemann

Coordenador Nacional de Vendas da Editora Vozes



Veja os materiais de PDV que preparamos:

• Totem em formato de lápis com 40 cm de altura • Porta Lápis e lápis coloridos



Além disso, teremos uma bela Live direto da Alemanha com
nosso mestre espiritual, Anselm Grün, no canal da Editora
Vozes no Youtube.



E não é só isso!! 
 

Temos também o novo livro da autora do best-seller Resiliência.



CONHEÇA NOSSO CATÁLOGO
COMPLETO NO SITE:

WWW.VOZES.COM.BR

http://vozes.com.br/

