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CARTA AOS LIVREIROS
Prezado(a) Livreiro e Livreira,

Temos livros muito interessantes esse mês!

Além de mais um lançamento do Byung-Chul Han, temos também um livro da Verena Kast, um de Schopenhauer, que
promete ser sucesso de vendas dentro do selo Vozes de Bolso como seu outro livro, "A arte de ter razão" e nossa principal
aposta, o livro "Alternativas" à prisão, de Michel Foucault.

Michel Foucault é autor do best seller "Vigiar e punir". Suas teorias abordam a relação entre poder e conhecimento e
como eles são usados   como uma forma de controle social por meio de instituições sociais. "Alternativas" à prisão se baseia
em uma conferência dada por Michel Foucault sobre as alternativas ao encarceramento. Esta conferência faz parte das
intervenções públicas em que Foucault, abstendo-se de olhar mais longe no passado para nele encontrar elementos
genealógicos marcantes, questiona-se sobre as formas emergentes de controle trazendo exemplos que lhe são
contemporâneos. A leitura de “Alternativas” à prisão suscita inúmeras questões quanto à extensão de uma sociedade
policial. Sem dúvidas um importantíssimo livro para se ter em sua livraria. Não deixe de colocá-lo em exposição junto ao
Vigiar e Punir.

Confira a seguir todos os lançamentos e os nossos destaques para o mês de Março.

Boas vendas!!
Atenciosamente,

Editora Vozes

https://pt.wikipedia.org/wiki/Poder
https://pt.wikipedia.org/wiki/Conhecimento
https://pt.wikipedia.org/wiki/Controle_social
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"O que impede ou detém em nós o movimento da Vida que se dá, o
Reino de Deus, o Vivente? Geralmente, a emoção, o medo, a
angústia. As palavras de Yeshua dirigem-se, assim, aos sopros curtos,
àqueles a quem falta a vitalidade, os emotivos, os angustiados,
todos aqueles que têm medo de viver e de amar. Em marcha! A
caminho! Não tenha medo, não se instale, não se acomode em suas
emoções, seus medos, suas angústias – são apenas provações,
experiências a serem atravessadas. Não se permita deter pelos
obstáculos; pelo contrário, que esses sejam ocasiões (kairós) para
estimular sua força, sua consciência e seu desejo. “O céu e o seu
reino estão em vós”; o céu, ou seja, o espaço que contém todas as
coisas; o Infinito está em vós. Deixai-o reinar, brilhar." 

(Trecho da obra)

A caminho!

JEAN-YVES  LELOUP

ISBN: 9786557133002
Dimensões: 21 x 13,7 x 0,4
Páginas: 88

O espírito e a prátia das Bem-aventuranças



"Alternativas" à prisão

MICHEL  FOUCAULT
"Em uma conferência dada em Montreal logo após a publicação de Vigiar e
punir, Michel Foucault responde a uma pergunta que lhe foi feita: Existem
“alternativas” para a prisão? Foucault duvida que a crescente imposição de
condições restritivas fora do recinto prisional seja um sinal de ruptura com o
encarceramento; na verdade, parece que o progressismo criminoso e o
desenvolvimento de técnicas de vigilância caminham lado a lado. Portanto,

não se trata tanto de inventar “alternativas”, mas de saber se se deseja
difundir ou diminuir o controle social. A leitura retrospectiva de
“Alternativas” à prisão, longe de exaurir as questões sobre nossa atualidade
criminológica, levanta muitas questões sobre a extensão de uma sociedade
civilizada. Textos de Sylvain Lafleur, Toni Ferri e Anthony Amicelle atualizam
essa análise.”  (Trecho da obra)

ISBN: 9786557134856
Dimensões:  21 x 13,7 x 0,6
136 Páginas

Leitores do long Seller "Vigiar e punir";
Leitores do autor "Michel Foucault";
Professores, estudantes, pesquisadores e profissionais das áreas do direito,
sociologia, filosofia e educação;
Pessoas que pensam os modelos sociais - liberdades, restrições, direitos, deveres,
punições, vigilância.

Público-alvo:

Michel Foucault um encontro com Jean-Paul Brodeur



ARGUMENTOS  DE  VENDA :

AÇÕES  DE  MARKETING :

- Divulgação nas redes sociais junto com Vigiar e Punir;
- Vídeo com Marcos Lacerda apresentando a obra ao leitor;
- Exposição no ponto de venda junto com Vigiar e Punir;
- Banner no site;

- Sorteio nas redes sociais junto com o Vigiar e Punir .

- Autor "Michel Foucault" - Pensador fundamental para compreender a sociedade ocidental do século XX. É ainda a
grande referência para estudiosos dos modelos sociais atuais, do direito, da filosofia, da psicologia, da sociologia e da
educação;

- Da coleção conceitos fundamentais, ele é o pensador com maiores vendas;
- Na coleção 10 lições sobre, está em 3º lugar em vendas nos últimos 3 anos, atrás apenas de Kant e Nietzsche;

- Autor do long Seller "Vigiar e Punir", que nenhuma livraria pode-se permitir não tê-lo em exposição. Lançado na
França em 1975, esta obra que alterou o modo de pensar e fazer política social no mundo ocidental, foi lançada pela
Editora Vozes em 1987. Nestes 35 anos de publicação no país, foram feitas 42 edições e 10 reimpressões, totalizando
mais de 500 mil exemplares produzidos e vendidos.

"Alternativas" à prisão
Michel Foucault um encontro com Jean-Paul Brodeur



"Ao escreverem textos sobre outras épocas, os historiadores acabam
também revelando muita coisa sobre sua própria época e sobre as
demandas de seu tempo e das sociedades em que vivem. Este livro
aborda essa peculiar dialética de temporalidades inerente às obras
historiográficas. Nele estão reunidos dez ensaios sobre historiadores e
realizações historiográficas. Historiadores de todas as épocas, como
Plutarco, Voltaire, Thomas Carlyle, Droysen, Alexandre Herculano,

Braudel – e ainda grandes panoramas e polêmicas da historiografia,

como as diferentes leituras sobre a conquista da América ou a
historiografia sobre os povos indígenas brasileiros – são alguns dos
temas desenvolvidos pelos autores que, nesta coletânea, unem-se para
mostrar que, ao falar de outras épocas, os historiadores terminam por
falar também de seu próprio tempo." (Trecho da obra)

A Historiografia como fonte
histórica

JOSÉ  D ’  ASSUNÇÃO  BARROS  (ORGANIZADOR)

ISBN: 9786557133484
Dimensões: 23 x 16 x 1,9 
Páginas: 400
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"A proliferação do igual é uma “plenitude na qual transluz ainda
apenas o vazio”. A expulsão do outro traz um vazio adiposo da
plenitude. Obscenos são a hipervisibilidade, a hiper comunicação, a
hiperprodução, o hiperconsumo, que levam a uma rápida estagnação
do igual. Obscena é a “ligação do igual com o igual”. A sedução é,

em contrapartida, a “capacidade de arrancar o igual do igual”,
deixá-lo fugir de si mesmo. O sujeito da sedução é o outro." (Trecho
da obra)

A expulsão do outro

BYUNG-CHUL  HAN

ISBN: 9786557133507
Dimensões: 18 x 10,5 x 0,7
136 Páginas

Leitores do autor;
Leitores de filosofia.

Público-alvo:

Sociedade, percepção e comunicação hoje



ARGUMENTOS  DE  VENDA :

AÇÕES  DE  MARKETING :

- Banner no site;

- Texto de divulgação do tradutor Lucas Machado;

- Divulgação nas redes sociais;
- Envio para influencers e mídia;

- Destaque nas livrarias Vozes e parceiras;
- Marcadores para ação no PDV e site;

- E-mail marketing.

- Autor com crescimento expoente - mais de 500 mil exemplares vendidos;
- Para os leitores assíduos do autor, é um importante complemento e continuidade do pensamento de
Han;

- A nova obra aborda temas que tornam-se cada vez mais importantes na sociedade: a escuta, o outro, o
olhar para dentro e fora de si, conexões virtuais e não virtuais, angústias e autenticidade.

A expulsão do outro
Sociedade, percepção e comunicação hoje



"Neste livro o autor apresenta, em primeiro lugar, uma introdução
geral aos evangelhos. Em seguida, propõe uma introdução
específica a cada um dos quatro evangelhos, discorrendo sobre
eles na ordem cronológica em que foram escritos. Seu objetivo
com a obra é ajudar o leitor a estudar os evangelhos, pois isto é
fundamental para conhecer Jesus e para amá-lo e,

consequentemente, segui-lo. Somente quando o Cristo se torna
de fato a referência é que as comunidades vivem a verdadeira
comunhão e o verdadeiro serviço, que consiste na continuidade
da missão do próprio Cristo." (Trecho da obra)

Introdução aos Quatro
Evangelhos

PE .  JOSÉ  CARLOS  FONSATTI ,  CM

ISBN: 9786557134917
Dimensões: 23 x 16 x 0,5 
Páginas: 96



"Neste livro o autor apresenta ao leitor como melhor
compreender o papel e a importância dos profetas
apresentando uma introdução ao estudo dos profetas bíblicos,
organizado em duas grandes partes: a introdução geral ao
profetismo bíblico e uma introdução específica de cada um dos
livros proféticos situando suas palavras no contexto histórico em
que viveram." (Trecho da obra)

Os livros Proféticos

PE .  JOSÉ  CARLOS  FONSATTI ,  CM

ISBN: 9786557134900
Dimensões: 23 x 16 x 0,5 
Páginas: 96



"Nesta obra o autor apresenta os Livros Sapienciais: os livros de Jó,

Salmos, Provérbios, Eclesiastes (Coélet), Cântico dos Cânticos, Livro da
Sabedoria e Eclesiástico (Sirac/Sirácida), seguindo a ordem que esses
livros ocupam na Bíblia, apresentando ao leitor aspectos peculiares
que os caracterizam. No entanto, a diferença nesta obra é que o autor
apresenta o Livro dos Salmos antes do Livro de Jó, e também como uma
das partes da obra. Ao discorrer sobre o Livro dos Salmos dessa
maneira, o faz com a intencionalidade de destacar que sua
originalidade consiste em ser uma coleção de orações, ou seja, um livro
de orações e não um livro sapiencial. Partindo dessa compreensão
ressalta sua importância para aqueles que desejam estabelecer maior
proximidade com Deus ao virem a conhecer e rezar com este livro,

seguindo o exemplo de Jesus que se serviu dos Salmos para realizar sua
oração pessoal." (Trecho da obra)

Os Salmos e os Livros
Sapienciais

PE .  JOSÉ  CARLOS  FONSATTI ,  CM

ISBN: 9786557134863
Dimensões: 23 x 16 x 0,3 
Páginas: 56
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"Há cerca de duas décadas o mundo do trabalho foi revirado por
diversos fatores, dentre os quais a globalização crescente, crises
econômicas e o surgimento fulgurante de novas tecnologias. Essas
metamorfoses engendraram consequências nefastas, tais como o
crescimento dos imperativos de produtividade, a pressão sobre os
empregados, a competição, a aceleração do ritmo de trabalho, a
hiperconectividade etc. Muitos trabalhadores, pouco a pouco,

foram levados a viver permanentemente estressados e pressionados
por seus múltiplos encargos. Essas condições propagaram o burnout
em todos os setores profissionais, indo além do setor da saúde, onde
ele havia sido identificado inicialmente."  (Trecho da obra)

Caderno de Exercícios para se proteger do
burnout graças à comunicação não violenta

ANNE  VAN  STAPPEN  E  CAROLINE  HANSSENS

ISBN: 9786557133286
Dimensões: 22 x 16 x 0,3 
Páginas: 64



"É importante saber que o adjetivo tóxico se aplica a uma
substância nociva ao organismo. A extensão desse termo ao campo
social está, infelizmente, na moda… Ora, em psicologia, para
qualificar esse tipo de relação, emprega-se o termo patogênico,

que significa literalmente o que gera uma dor. Com efeito, nenhum
humano poderia ser tóxico a priori. Segundo seu percurso
existencial, um indivíduo particular é, ocasionalmente, suscetível de
estabelecer um dia uma relação nociva, para si mesmo e para o
outro, em contextos bem específicos. Dito de outro modo, ele não
possui nenhum gene tóxico nem qualquer personalidade inata
correspondente. Ora, os efeitos perigosos de uma estigmatização a
priori são conhecidos, e a abordagem apresentada neste caderno
se coloca contra isso."  (Trecho da obra)

Caderno de Exercícios para se
libertar das relações tóxicas

HELEN  MONNET

ISBN: 9786557133279
Dimensões: 22 x 16 x 0,3 
Páginas: 64



"O Evangelho de Mateus é provavelmente o mais conhecido
entre os textos que relatam a vida de Jesus. Repleto de
episódios de curas, milagres e ensinamentos, os relatos de
Mateus mostram um interessante itinerário para reflexões
que, passando pelos textos bíblicos, possibilitam momentos
de reflexão e oração." 

(Trecho da obra)

Mateus

PE .  ENIO  MARCOS  DE  OLIVEIRA  

ISBN: 9786557134924
Dimensões: 21 x 13,7 x 0,8 
Páginas: 160

Parábolas de amor infinito



"Assim como o andarilho que só obtém uma visão geral e
reconhece o caminho percorrido, com todas as suas sinuosidades
e desníveis, ao chegar a um ponto mais elevado, nós também só
reconhecemos a verdadeira interligação de nossos atos,
realizações e obras, a sua exata consequência e o seu
encadeamento, inclusive o seu valor, ao chegarmos ao final de
uma etapa de nossa vida ou até da vida inteira."

(Trecho da obra)

Sobre como lidar consigo mesmo

ARTHUR  SCHOPENHAUER

ISBN: 9786557133033
Dimensões: 18 x 11 x 0,3
64 Páginas

Leitores de filosofia;
Leitores de Schopenhauer;
Leitores do Selo Vozes de Bolso;
Professores e estudantes de filosofia;
Leitores autodidatas.

Público-alvo:



ARGUMENTOS  DE  VENDA :

AÇÕES  DE  MARKETING :

- Divulgação nas redes sociais de frases do livro especialmente selecionadas;
- Exposição nas Livrarias em conjunto com o "A arte de ter razão";

- Exposição nos displays do Vozes de Bolso.

- "A arte de ter razão", do mesmo autor, já vendeu mais de 30 mil exemplares. Somente em 2021 vendeu 8
mil exemplares;
- O selo Vozes de Bolso está bem consolidado no mercado com grandes obras e bom faturamento.

Sobre como lidar consigo mesmo
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"Neste livro, Fabiano Moraes presenteia o leitor com uma obra que
reúne a força da ancestralidade e reflexões sobre a percepção de
si no momento de contar histórias. Portanto, o convite está feito.

Você já pode abrir este livro e iniciar a sua leitura. Mas, antes de
seguir adiante, esteja pronto para escutar a sua própria voz
saboreando seus sons e silêncios e permitindo-se embalar pelo seu
ritmo e envolver-se na sua expressividade, iluminando a história com
a luz de seu olhar refletida nos olhares dos ouvintes."
(Trecho da obra)

Contar histórias com maestria

FABIANO  MORAES

ISBN: 9786557134979
Dimensões: 19,5 x 12 x 0,5 
Páginas: 112

Técnicas e vivências



"Nascido no século XIX, na França, a partir dos escritos de Alan
Kardec, o Espiritismo tomou aos poucos os contornos de um
sistema religioso. O Brasil é atualmente o país onde essa
tradição encontra o maior número de seguidores, situação esta
para a qual contribuiu fortemente a figura de Chico Xavier."
(Trecho da obra)

Espiritismo em sete lições

MARCELO  AYRES  CAMURÇA

ISBN: 9786557133293
Dimensões: 19,5 x 12 x 0,7
136 Páginas

Espiritas em geral;
Kardecistas,
Leitores e seguidores de Chico Xavier;
Umbandistas;
Interessados no assunto;
Estudantes de religião;

Público-alvo:

Cientistas da Religião;
Professores e estudantes de Sociologia da

Antropólogos;
Leitores de Autodesenvolvimento.

      Religião,



ARGUMENTOS  DE  VENDA :

AÇÕES  DE  MARKETING :

- E-mail marketing direcionado para o público dessa temática;

- Pequenos vídeos, um sobre cada lição, para as redes sociais;
- Realização de curso sobre o livro.

- Autor dos livros "Religiões em movimento" e "Sociologia da religião";

- Explicação sobre a origem do espiritismo;

- Síntese em 7 lições sobre o tema.

Espiritismo em sete lições



"Antes de designar uma coletânea de textos ascéticos e místicos datados
do século III até o século XIV, a filocalia ou “amor pela beleza” é uma
arte de ver e viver que tem suas raízes na biblioteca hebraica,

particularmente no Livro de Gênesis; este nos lembra que o cosmos e os
elementos que o constituem não são nem deuses nem ilusões, tampouco
objetos de idolatria ou desprezo; o mundo é belo, ele desperta nossa
admiração e nosso respeito, é um ícone, ele manifesta de maneira visível
o Invisível. Ele dá carne e matéria à Consciência que o informa e o
inspira; o logos e o pneuma estão presentes desde o primeiro dia."

(Trecho da obra)

Pequena filocalia

JEAN-YVES  LELOUP

ISBN: 9786557133118
Dimensões: 19,5 x 12 x 1,6
344 Páginas

Leitores e seguidores do autor;
Leitores de espiritualidade e mística;
Leitores de autoconhecimento.

Público-alvo:



ARGUMENTOS  DE  VENDA :

AÇÕES  DE  MARKETING :

- Envio de e-mail marketing para toda base de contatos;
- Divulgação nas redes sociais e para os grupos de WhatsApp;

- Venda casada com as demais obras do autor;
- Live com o autor.

- O autor tem um grande fã clube no Brasil e faz muitos retiros, palestras e cursos;
- Autor de grande renome.

Pequena filocalia
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"Apesar de ser um livro com muitos autores, a autotranscendência é o fio
condutor que une os diversos capítulos. Basicamente, o livro pode ser dividido
em duas partes: a primeira aborda a teoria da autotranscendência, como
proposta por Frankl, e o posterior desenvolvimento das pesquisas empíricas; a
segunda considera os diversos campos nos quais a autotranscendência pode ser
usada como intervenção psicoterapêutica e como pesquisa. As temáticas
apresentadas, as reflexões feitas, as conclusões indicadas em cada capítulo são
somente um primeiro passo para incentivar os leitores interessados na
Logoterapia e na Análise Existencial a prosseguirem nas pesquisas, sugerindo
novas hipóteses e práticas psicoterapêuticas." (Trecho da obra)

A autotranscendência na 
Logoterapia de Viktor Frankl
VAGNER  SANAGIOTTO  E  AURELIANO
PACCIOLLA  (ORGANIZADORES)

ISBN: 9786557134962
Dimensões: 21 x 13,7 x 1,2
272 Páginas

Psicólogos;
Leitores de Viktor Frankl;
Filósofos e curiosos no tema;
Professores e estudantes de Logoterapia;
Professores e estudantes de Psicologia.

Público-alvo:



ARGUMENTOS  DE  VENDA :

AÇÕES  DE  MARKETING :

- E-mail marketing para base de contatos;
- Divulgação em grupos de Logoterapia;

- Resenha para o site e redes sociais escrita por especialista da área;

- Vídeos curtos sobre o livro com especialista;

- Sorteio do livro nas redes sociais junto com "Sobre o sentido da vida." e "Em busca de sentido";

- Live de lançamento com os organizadores e alguns autores do livro.

- Contém, em um único livro, textos escritos pelos principais pesquisadores nacionais e internacionais,
sobre o tema "Autotranscedência" na perspectiva da Logoterapia de Viktor Frankl;
- Livro indispensável para quem quer desenvolver um pensamento crítico sobre o tema, tendo subsídios de
investigadores com anos de atuação, reconhecimento na área e diversos artigos desenvolvidos.

A autotranscendência na Logoterapia de Viktor
Frankl



"O conceito dos complexos é um dos conceitos centrais da psicologia junguiana. Por
isso não surpreende que, na descrição dos analisandos, nos deparamos
frequentemente com afirmações do tipo: ‘Ele tem um complexo de mãe positivo ’. Ou:

‘Ela tem um complexo de pai dominante ’. Essas são afirmações sobre a cunhagem
fundamental dessa pessoa, que também nos diz algo sobre as dificuldades
específicas, mas também sobre as possibilidades especiais na vida dessa pessoa.

Descrições de casos e também vinhetas de casos dentro da psicologia junguiana
costumam se referir a esses complexos; o próprio Jung nos deixou várias descrições
de imagens de complexos individuais; pelo que sei, porém, os complexos de pai e
mãe nunca foram apresentados numa visão geral. Quero fazer isso neste livro, pois
acredito que, no contexto dos resultados obtidos pela observação de bebês, o
conceito dos complexos sofrerá uma atualização." (Trecho da obra)

Filhas de pai, filhos de mãe

VERENA  KAST

ISBN: 9786557133125
Dimensões: 19 x 12,5 x 1,2
272 Páginas

Junguianos;
Psicólogos(as);
Leitores da autora;
Professores e estudantes de Psicologia e Psicoterapia.

Público-alvo:

Complexos de pai e mãe e caminhos para a
identidade própria



ARGUMENTOS  DE  VENDA :

AÇÕES  DE  MARKETING :

- Inclusão de banner no site;

- Divulgação nas redes sociais com sorteio de exemplares;
- Resenha para o site institucional e redes sociais escrita por especialista da área;

- Desconto para quem comprar outro livro da autora ou da coleção Reflexões Junguianas em nosso site;

- E-mail marketing para base de contatos;
- Divulgação junto aos grupos junguianos.

- Livro está bastante aguardado pelos Junguianos;
- Autora é muito reconhecida e o tema esperado;

- Grande busca por livros da autora nas redes sociais.

Filhas de pai, filhos de mãe
Complexos de pai e mãe e caminhos para a identidade própria



"A Espiritualidade Franciscana mostra-se extremamente atual,
sobretudo em virtude do irresistível fascínio que a figura de São
Francisco de Assis exerce sobre os mais diversos tipos de pessoa.

Isso acontece porque Francisco fala da essência do humano que,

apesar das mudanças dos tempos, permanece imutável. Assim,

baseado sobretudo nas Fontes Franciscanas, o livro demonstra como
a experiência humana e religiosa do Poverello está fundada sobre
uma consistente e profunda doutrina espiritual e como esta tem
inspirado as reflexões e as práticas de muitos homens e mulheres do
nosso tempo. Portanto, convidamos você a conhecer e a se deixar
inspirar sempre mais pela espiritualidade de Francisco de Assis." 

 (Trecho da obra)

Introdução à Espiritualidade Franciscana

FÁBIO  CESAR  GOMES ,  OFM

ISBN: 9786557134948
Dimensões: 21 x 13,7 x 0,9 
Páginas: 192

Textos, contextos, atualidade, testemunhos



CONHEÇA NOSSO CATÁLOGO
COMPLETO NO SITE:
WWW.VOZES.COM.BR

http://vozes.com.br/

