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A Associação Palas Athena, fundada em 1972, é uma 
organização da sociedade civil sem fins lucrativos, 
de Utilidade Pública Federal, Estadual e Municipal, 
que desenvolve todas as suas atividades, projetos 
socioeducativos e culturais com recursos provindos 
da sua autogestão.

MISSÃO
Aprimorar a convivência humana, desenvolvendo 
ações educativas por meio da aproximação das 
culturas e articulação dos saberes.

VISÃO
Contribuir na geração de conhecimentos e práticas 
que promovam a cultura da convivência.

PRINCÍPIOS
• Propiciar o cultivo do desenvolvimento pessoal, 

fundado na autonomia e na responsabilidade in-
dividual, voltado para a participação comunitária.

• Promover o diálogo e o entendimento para a 
coexistência das diversas tradições culturais e 
espirituais, assim como a capacidade de acolher 
outras visões de mundo sem rejeitar ou negar 
as próprias.

• Desenvolver uma educação fundada na com-
preensão da natureza humana, de suas aspirações 
e expressões, e da interdependência dos meios 
nos quais nasce e se insere.
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18 VOLTAR AO SUMÁRIO

descrição

Em essência, o livro aborda três grandes temas: a origem da cultura patriarcal 
europeia, as relações entre mãe e filho e os fundamentos da democracia a 
partir da noção de biologia do amor. Maturana e Verden-Zöller veem a demo-
cracia como uma forma de convivência que só pode existir entre adultos que 
tenham vivido na infância relações de total aceitação materna. Os autores 
examinam em detalhes os fundamentos da condição humana que permeiam 
o afetivo e o lúdico. Mostram como a cultura do patriarcado europeu nos 
levou à atual situação de autoritarismo, dominação, competição predatória, 
de desrespeito à diversidade biológica e cultural, e de profunda ignorância 
do que são os direitos humanos.

detalhes

ISBN 9788572420488
Páginas 264 
Dimensão 16 x 23 cm

Assuntos Antropologia
Leia também A árvore do conhecimento

AMAR E BRINCAR 
– FUNDAMENTOS 
ESQUECIDOS DO 
HUMANO

Humberto Maturana e 
Gerda Verden-Zöller

VEJA NO SITE+

https://loja.palasathena.org.br/amar-e-brincar.html
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descrição

O livro compila recordações de infância e juventude do autor com impressio-
nante riqueza de detalhes e a deliciosa fluência e simplicidade que caracteriza 
os narradores orais. Hampâté Bâ cresceu no Mali, e sua visão de mundo é 
marcada pelo Islamismo predominante na região. A obra revela uma África 
desconhecida, sendo ilustrada com cartões postais e belíssimas imagens 
daquele continente no início do século 20.

detalhes

ISBN 9788560804238
Páginas 376 
Dimensão 16 x 23 cm

Assunto Antropologia
Leia também A questão ancestral

AMKOULLEL, O 
MENINO FULA

Amadou Hampâté Bâ

VEJA NO SITE+

https://loja.palasathena.org.br/amkoullel-o-menino-fula.html
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descrição

O ponto de partida do livro se pauta na ideia da vida como sendo um processo 
de busca e aquisição de conhecimento. Assim, se o objetivo for compreen-
dê-la, é necessário entender como os seres vivos percebem o mundo no 
processo que os autores chamam de biologia da cognição. Maturana e Varela 
defendem a existência de uma ideia preconcebida de mundo, e a ideia de 
que este é construído ao longo da interação do indivíduo com ele. As teorias 
dos autores constituem uma concepção original e desafiadora, cujas con-
sequências éticas agora começam a ser percebidas com crescente nitidez.

detalhes

ISBN 9788572420327
Páginas 288 
Dimensão 16 x 23 cm

Assunto Antropologia
Leia também Habitar humano

ÁRVORE DO 
CONHECIMENTO, A  
– AS BASES 
BIOLÓGICAS DA 
COMPREENSÃO 
HUMANA

Francisco J. Varela e 
Humberto Maturana

VEJA NO SITE+
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descrição

Provavelmente o relato mais completo em língua portuguesa sobre tudo o que 
sabemos a respeito das nossas origens. Uma obra de fôlego que traz para o 
leitor, em linguagem acessível, o que há de mais importante e atual acerca 
do estudo da evolução humana.

Estudiosos e apaixonados pelo tema vão mergulhar nos desdobramentos 
da história da aventura humana e compreender como a nossa condição de 
bípedes surgiu e modificou o nosso futuro. O que sabemos realmente sobre 
nosso mais longínquo ancestral? Qual o papel que o “Homem de Neandertal”, 
objeto de tantas histórias e mitos, tem em nosso passado?

detalhes

ISBN 9788560804252
Páginas 320 
Dimensão 17 x 23 cm

Assunto Antropologia
Leia também Amar e brincar; 
Habitar humano

ASSIM CAMINHOU  
A HUMANIDADE

Organizadores: Walter 
Neves, Rui Murrieta e 
Miguel José Rangel Junior

VEJA NO SITE+
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descrição

O livro resulta de pesquisa sobre as evidências arqueológicas e históricas que 
provam ter havido, em passado distante, sociedades pacíficas e igualitárias 
organizadas em torno da cooperação e do respeito. A autora expõe os para-
digmas da realidade contemporânea, mostrando a chocante transformação 
trazida por culturas de pastores nômades e guerreiros, que impuseram uma 
forma de viver baseada no poder da força. Eisler aponta o caminho de futuro 
viável, para convívio de forma mais saudável e respeitosa, alinhando escolhas 
com valores de parceria, cuidado amoroso, inclusão e sustentabilidade.

ISBN 9788560804030
Páginas 362 
Dimensão 16 x 23 cm

Assunto Antropologia
Leia também O poder da parceria
 

CÁLICE E A 
ESPADA, O

Riane Eisler

detalhes

VEJA NO SITE+
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descrição

A proposta do intelectual italiano Mauro Maldonato neste livro é examinar 
o fenômeno da comunicação em vários de seus aspectos. O autor procura, 
assim, desvendar os conceitos do que se define hoje como psicologia da 
comunicação e, sobretudo, no que eles refletem as complexas dinâmicas em 
jogo no comportamento humano. O autor recorre a teorias diversas como 
a Gestalt, a semiótica e a teoria interacionista para abordar ainda temas de 
importância nos dias atuais, como o desenvolvimento da linguagem, a co-
municação linguística, a comunicação não verbal, a natureza e a cultura das 
emoções, a comunicação intrapsíquica.

ISBN 8572420495
Páginas 232 
Dimensão 16 x 23 cm

Assunto Antropologia
Leia também Diálogo: comunicação 
e redes de convivência
 

DESAFIO DA 
COMUNICAÇÃO, O  
– CAMINHOS E 
PERSPECTIVAS

Mauro Maldonato

detalhes

VEJA NO SITE+
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descrição

Esta obra – tese de mestrado do autor – situa-se no campo dos estudos 
históricos e analisa de que modo os povos nativos se relacionavam com seus 
deuses, e como estes foram captados pelos escritos coloniais cristãos. Um 
dos pontos fortes do livro está no grande painel comparativo que traça, a 
partir do qual é possível constatar dois eixos interpretativos acerca deste 
mundo: o do nativo e o do colonizador.

ISBN 8572420371
Páginas 384
Dimensão 16 x 23 cm

Assunto Antropologia
Leia também A questão ancestral; 
Amkoullel, o menino fula 
 

DEUSES DO MÉXICO 
INDÍGENA

Eduardo Natalino dos 
Santos

detalhes

VEJA NO SITE+
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descrição

Um diálogo rico e apaixonante entre dois dos maiores cientistas e pensadores 
contemporâneos, cujo traço em comum é a interdisciplinaridade: sociologia, 
psiquiatria, psicanálise, história, biologia, antropologia – e muito mais. Para 
compreender a realidade do humano não basta estudar as partes isoladas 
do todo. O todo é mais do que a soma das partes, e o pensamento complexo 
visa efetivamente perceber o que liga as coisas umas às outras. Religando o 
homem à natureza e à cultura, e debruçando-se sobre as origens de nossa 
espécie, esses dois visionários constatam a impossibilidade de dissociar 
cérebro e espírito, e apontam para a interdependência, desde sua origem, 
entre o cultural/psicológico e o cerebral/biológico.

ISBN 9788560804177
Páginas 96
Dimensão 14 x 21  cm

Assunto Antropologia
Leia também O desafio da comunicação

DIÁLOGO SOBRE A 
NATUREZA HUMANA

Boris Cyrulnik e  
Edgar Morin

detalhes

VEJA NO SITE+
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descrição

Este livro é um convite intrigante a mexer com as certezas estabelecidas, o 
mito da objetividade e os conceitos correntes sobre a realidade em si. Seu 
coautor, o celebrado biólogo Humberto Maturana Romesín, é bem conhe-
cido pelos mais de quarenta anos de pesquisa sobre a natureza biológica 
da cognição e do social. Juntamente com Ximena Dávila Yáñez, criadora do 
Conversar Liberador, ele fundou o Instituto Matríztico, em Santiago de Chile.

Os seis ensaios de Habitar humano incitam o leitor a penetrar as diversas 
dimensões do viver e conviver cotidiano e, a partir de suas próprias experiên-
cias, constatar as consequências do seu entendimento a respeito de como 
é que somos como somos.

ISBN 9788560804092
Páginas 320
Dimensão 16 x 23 cm

Assunto Antropologia
Leia também Assim caminhou 
a humanidade 
 

HABITAR HUMANO  
– EM SEIS ENSAIOS DE 
BIOLOGIA-CULTURAL

Humberto Maturana Romesín 
e Ximena Dávila Yáñez

detalhes

VEJA NO SITE+
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descrição

Eminente socióloga, advogada e ativista social, Riane Eisler consegue fazer 
uso de sua eclética formação – que inclui ter escapado dos nazistas quando 
era criança, ter vivido em Cuba, ter sido uma das primeiras mulheres a cursar 
Direito nos Estados Unidos – e enxergar o que ninguém vê com muita clareza, 
mas sente nos desconfortos e apreensões da vida diária.

Numa linguagem lógica e acessível, Eisler explica que percebeu existirem dois 
modelos que podemos utilizar em nossos relacionamentos: o de dominação 
e o de parceria.

ISBN 9788560804009
Páginas 246
Dimensão 16 x 23 cm

Assunto Antropologia
Leia também O cálice e a espada 
 

PODER DA 
PARCERIA, O

Riane Eisler

detalhes

VEJA NO SITE+
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PRIMATAS E 
FILÓSOFOS 

Frans De Waal

descrição

Pode a natureza oferecer explicações sobre o comportamento virtuoso? Ou 
este resulta apenas de uma escolha racional? Quando nos comportamos mal, 
escutamos repetidamente que aquilo foi “o animal que vive em nós”; mas por 
que não se diz a mesma coisa quando fazemos o bem?

Primatas e filósofos aborda estas questões explorando os fundamentos 
biológicos que sustentam um dos valores mais caros à humanidade: a Ética.

Frans de Waal – respeitado primatologista da atualidade – argumenta que a 
biologia evolucionista contemporânea tem uma visão muito vaga do mundo 
natural, enfatizando nossos gens “egoístas” e reforçando o hábito de rotular 
comportamentos éticos como humanos, e aqueles menos civilizados como 
animalescos.

ISBN 9786586864007
Páginas 256
Dimensão 16 x 23 cm

Assunto Antropologia
Leia também Assim caminhou 
a humanidade
 

detalhes

VEJA NO SITE+
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descrição

Pesquisa que marcou época transformou-se em livro ricamente ilustrado, com 
prefácio de Fernando Mourão e comentários de Antonio Cândido.

Debruçando-se sobre três sociedades negro-africanas (Iorubá do Benin e da 
Nigéria, Agni-Akan e Senufo da Costa do Marfim), o autor investiga a noção de 
pessoa. Diante da questão da morte, momento de passagem da existência 
terrestre do homem à sua condição de ancestral, constroem-se conceitos 
materiais para a definição do que é um ancestral nessas sociedades.

O livro é inovador e contribui para uma reflexão criativa sobre a identidade 
africana.

ISBN 9788560804061
Páginas 385
Dimensão 21 x 26,8 cm

Assunto Antropologia
Leia também Amkoullel, o menino fula 
 

QUESTÃO 
ANCESTRAL, A: 
ÁFRICA NEGRA

Fábio Leite

detalhes

VEJA NO SITE+
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descrição

O objetivo deste projeto editorial é apresentar ao público brasileiro, pela 
primeira vez em tradução direta do inglês, uma parte importante da extensa 
obra escrita de Mohandas K. Gandhi, o célebre pensador, político e educador 
indiano. A saga gandhiana é um exemplo luminoso de como a resistência à 
opressão deve começar pelo trabalho com o ego e estender-se à coletivi-
dade. Conceitos como a não violência, caros ao autor, são detalhadamente 
apresentados e fundamentados. A obra não deixa de atender assim a uma 
necessidade básica, em especial quando se considera que o colonialismo 
– para cuja abolição Gandhi tanto se empenhou – ressurge hoje sob novas 
formas e em escala planetária.

ISBN 9788560804481
Páginas 440
Dimensão 16 x 23 cm

Assunto Biografia
Leia também A roca e o calmo pensar; 
Gandhi: poder, parceria, resistência 

AUTOBIOGRAFIA  
— MINHA VIDA  
E MINHAS 
EXPERIÊNCIAS COM 
A VERDADE

Mohandas K. Gandhi

detalhes
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descrição

Se uma palavra pode resumir este livro – e pode – é simplesmente heroís-
mo. Talvez o maior dos heroísmos, pois praticado por uma pequena mulher 
anônima cuja grandeza insuspeitada a levaria diretamente para as alturas dos 
grandes da História. Irena Sendler, então uma garota polonesa, foi posta no 
centro da brutal história do século XX quando sua Varsóvia natal foi ocupada 
pelo exército nazista, e os judeus da cidade enclausurados no famoso gueto. 
O que ela fez em seguida, quando as forças de ocupação passaram a trans-
portar os judeus para a morte, foi organizar e liderar um grupo de voluntários 
poloneses que, dia a dia, com o risco da própria vida, esquivando-se entre as 
forças nazistas, arrancaram das garras da morte mais de 2 mil crianças judias.

ISBN 9788560804214
Páginas 356
Dimensão 16 x 23 cm

Assunto Biografia
Leia também Gandhi: poder, 
parceria e resistência
 

HISTÓRIA DE IRENA 
SENDLER, A — A MÃE 
DAS CRIANÇAS DO 
HOLOCAUSTO

Anna Mieszkowska

detalhes
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descrição

O amor é algo que se “faz”. A maioria pensa que o amor é uma forte emoção, 
um sentimento que nutrimos por outra pessoa. A Comunicação Não Violenta, 
criada pelo Dr. Marshall Rosenberg, nos ajuda a adotar uma abordagem to-
talmente diferente em relação ao amor, uma que enriquece a vida. O amor é 
algo que “fazemos”, algo que entregamos a alguém livremente e de coração. 
Aprenda a se expressar de modo franco e sincero diante da pessoa amada, 
de amigos ou familiares. O propósito não é outro senão o de revelar aquilo 
que está vivo ou presente dentro de você. Descubra o que centenas de pes-
soas por todo o mundo já sabem: uma conexão de coração para coração, 
fortalecida pelo ato livre e jubiloso de dar e receber a partir do coração, é o 
amor que todos queremos viver.

ISBN 9786586864069
Páginas 88
Dimensão 14 x 21 cm

Assunto Comunicação Não Violenta
Leia também Juntos podemos resolver 
essa briga; Superando a dor entre nós
 

AMO VOCÊ SENDO 
QUEM SOU

Marshall Rosenberg

detalhes
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descrição

Nesta obra da maior relevância para os tempos atuais, Marshall Rosenberg 
delineia sua nova teoria de transformação social. Rosenberg complementa 
a visão de Mahatma Gandhi e Martin Luther King Jr., pois coloca nosso foco 
em criar uma cultura interna de paz utilizando o poderoso processo da Co-
municação Não Violenta. A transformação sempre começa em mim, desde 
a maneira como me comunico, passando pela intenção que levo a cada in-
teração, até o apoio que dou às estruturas organizacionais. Este é um ótimo 
texto para ativistas, líderes comunitários ou qualquer pessoa que deseje fazer 
a diferença em seu mundo.

ISBN 9786586864090
Páginas 72
Dimensão 14 x 21 cm

Assunto Comunicação Não Violenta
Leia também A linguagem da 
paz em um mundo de conflitos; 
Transformar comunidades

CORAÇÃO DA 
TRANSFORMAÇÃO 
SOCIAL, O

Marshall Rosenberg

detalhes
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descrição

Se você procura maneiras de melhorar a dinâmica familiar, saiba que não 
está sozinho. Este livro prático e eficaz oferece as estratégias e perspectivas 
da Comunicação Não Violenta. Enquanto outras abordagens sugerem recur-
sos e modelos para comunicação e técnicas disciplinares, a CNV enfatiza a 
importância de estabelecer em primeiro lugar uma conexão empática. Uma 
educação compassiva pode ajudar a criar dinâmicas familiares de respeito e 
crescimento mútuo, permeadas por comunicação sincera e clara. Criar filhos 
compassivamente é um material excepcional para pais, educadores, famílias, 
terapeutas e para todos que trabalham com crianças. Marshall Rosenberg 
ensinou CNV ao longo de mais de 40 anos. Pais e mães, famílias, crianças e 
professores têm se valido de seus conselhos para aprofundar os vínculos no 
próprio lar, superar conflitos e melhorar a comunicação. 

ISBN 9788560804429
Páginas 64
Dimensão 14 x 21 cm

Assunto Comunicação Não Violenta
Leia também Pedagogia da convivência; 
Não violência na educação; Educar 
para a paz em tempos difíceis

CRIAR FILHOS 
COMPASSIVAMENTE

Marshall Rosenberg

detalhes
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descrição

Ao longo de mais de quarenta anos de mediação de conflitos – entre casais, 
pais e filhos, gerentes e colaboradores, polícia e comunidades e grupos guer-
rilheiros em várias partes do mundo – Marshall Rosenberg aprendeu que é 
possível resolver conflitos pacificamente, de modo que todos saiam satisfeitos. 
Ao utilizar o poderoso método da Comunicação Não Violenta – que não se 
trata de fazer concessões – é possível criar uma conexão humana marcada 
por cuidado e respeito mútuo entre as partes do conflito.

ISBN 9788560804535
Páginas 64
Dimensão 14 x 21 cm

Assunto Comunicação Não Violenta
Leia também A linguagem da paz em 
um mundo de conflitos; Pedagogia da 
convivência; Transformação de conflitos 

JUNTOS PODEMOS 
RESOLVER ESSA 
BRIGA

Marshall Rosenberg

detalhes
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descrição

O mediador internacional, pacificador e terapeuta Dr. Marshall Rosenberg mostra 
de que maneira a linguagem que usamos é a chave para tornar a vida mais plena. 
Podemos dar o primeiro passo para reduzir a violência, curar o sofrimento, re-
solver conflitos e fazer aflorar o entendimento mútuo – basta que a consciência 
interna de paz crie raízes na linguagem que utilizamos no cotidiano.

A linguagem da paz é um livro de histórias inspiradoras, aprendizado e ideias 
buriladas ao longo de mais de 40 anos, mediando conflitos e curando relacio-
namentos em alguns dos locais mais empobrecidos, violentos e devastados 
pela guerra. Esta obra oferece habilidades práticas e poderosas ferramentas 
que mudarão para melhor seus relacionamentos e abrirão novas perspectivas 
de compreensão da realidade.

ISBN 9788560804412
Páginas 208
Dimensão 14 x 21 cm

Assunto Comunicação Não Violenta
Leia também Pedagogia da convivência; 
Transformação de conflitos; 
Diálogo para assuntos difíceis

LINGUAGEM DA PAZ 
EM UM MUNDO DE 
CONFLITOS, A

Marshall Rosenberg

detalhes
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descrição

A Comunicação Não Violenta tem um imenso potencial de cura. Neste livro, 
Marshall Rosenberg demonstra como transformar a dor emocional, a depres-
são, a vergonha e o conflito em conexões que levam ao empoderamento. A 
dor emocional é uma manifestação de necessidades não atendidas. E a CNV 
oferece etapas simples a fim de criar a presença autêntica que é essencial 
para nos reconectarmos com nossas necessidades e nos restabelecermos 
plenamente. Aprenda como transformar relacionamentos, encontrar reconci-
liação e superar as mágoas pela adoção de uma comunicação honesta e clara.

Através de encenações com participantes de seus seminários e exemplos 
do dia a dia, Rosenberg demonstra os pontos-chave para resolver conflitos 
e minimizar o sofrimento sem fazer concessões.

ISBN 9788560804511
Páginas 72
Dimensão 14 x 21 cm

Assunto Comunicação Não Violenta
Leia também Juntos podemos resolver 
essa briga; Pedagogia da convivência; 
Transformação de conflitos 

SUPERANDO A DOR 
ENTRE NÓS

Marshall Rosenberg

detalhes
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descrição

Você sente quando ela bate. Seu rosto fica vermelho e sua visão focaliza o 
objeto do descontentamento. O ritmo cardíaco aumenta e pensamentos 
julgadores inundam sua mente. A raiva foi deflagrada e você está prestes a 
dizer algo que provavelmente vai piorar a situação.

Existe uma alternativa. A Comunicação Não Violenta nos ensina que a raiva 
serve a um propósito específico, que enriquece a vida. É um sinal de alerta 
mostrando que você se desligou de coisas valiosas para você e que suas 
necessidades não estão sendo atendidas. Ao invés de lidar com a raiva re-
primindo sentimentos ou agredindo alguém com seus julgamentos, Marshall 
Rosenberg mostra como usar a raiva para descobrir o que você precisa e 
como atender suas necessidades de modo construtivo.

ISBN 9788560804511
Páginas 72
Dimensão 14 x 21 cm

Assunto Comunicação Não Violenta
Leia também Não violência na educação; 
Construção estratégica de paz

SURPREENDENTE 
PROPÓSITO DA 
RAIVA, O

Marshall Rosenberg

detalhes
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descrição

Este livro oferece um panorama teórico e prático de educar para a paz, dos 
direitos humanos, da convivência, da democracia e do desenvolvimento sus-
tentável hoje em dia. Compara os esforços empreendidos em vários países 
para implantar a educação para a paz e os distintos graus de complexidade 
das temáticas abordadas, discutindo tanto seus componentes sociológicos, 
econômicos e políticos, quanto os educativos. A obra mostra-se um excelente 
mapa da situação prática e cotidiana enfrentada por educadores e dos cami-
nhos possíveis para implementar uma pedagogia fundada no respeito à vida.

ISBN 9788560804047
Páginas 200
Dimensão 14 x 21  cm

Assunto Educação
Leia também Pedagogia da 
convivência; Reinventar a educação

EDUCAR PARA A PAZ 
EM TEMPOS DIFÍCEIS

Xesús R. Jares

detalhes
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descrição

Com o foco na interface dos Jogos Cooperativos com a Pedagogia do Es-
porte, a obra destaca os principais aspectos que o exercício da convivência, 
através do Jogo e do Esporte, traz para o desenvolvimento pessoal e para a 
transformação social. O autor, a partir de seu conhecimento e de sua vasta 
experiência na área com milhares de pessoas de diferentes idades e setores 
da sociedade, provoca o leitor a rever os conceitos dos jogos baseados na 
competição, na obrigação de ganhar sempre, de alcançar resultados e valoriza 
a atividade esportiva e lúdica como um meio de desenvolver a capacidade 
de se relacionar com o outro e melhorar a qualidade das suas relações in-
terpessoais e sociais.

ISBN 9788560804207
Páginas 180
Dimensão 17 x 25 cm

Assunto Educação
Leia também Pedagogia da convivência; 
Reinventar a educação; Educar 
para a paz em tempos difíceis

JOGOS 
COOPERATIVOS  
– O JOGO E O 
ESPORTE COMO  
UM EXERCÍCIO DE 
CONVIVÊNCIA

Fábio Otuzi Brotto

detalhes
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descrição

O livro faz parte das iniciativas promovidas para a Década Internacional para 
uma Cultura de Paz e Não Violência para as Crianças no Mundo (2001-2010) 
e foi originalmente publicado pela Unesco. Nele Jean-Marie Muller, filósofo 
francês autor de mais de trinta livros, fundador e diretor do Instituto de Pes-
quisas sobre a Resolução Não Violenta de Conflitos, sugere uma abordagem 
muito prática de como resolver os confrontos violentos nas escolas.

ISBN 9788572420617
Páginas 112
Dimensão 14 x 21 cm

Assunto Educação
Leia também O princípio 
da não violência 

NÃO VIOLÊNCIA  
NA EDUCAÇÃO

Jean-Marie Muller

detalhes
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descrição

Este livro é fruto da experiência pessoal do autor como professor, capacitador 
de facilitadores, criador e coordenador de programas de convivência, inves-
tigador, mediador e pai. Portanto, um livro firmado na experiência reflexiva, 
na pesquisa e na intervenção em diversos contextos educativos.

ISBN 9788560804078
Páginas 239
Dimensão 14 x 21  cm

Assunto Educação
Leia também Educar para a 
paz em tempos difíceis

PEDAGOGIA DA 
CONVIVÊNCIA

Xesús R. Jares

detalhes
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descrição

Uma trajetória filosófica sintetiza o que pensadores ao longo da história hu-
mana disseram e defenderam sobre a não violência, descrevendo com lucidez 
as críticas contra e os argumentos a seu favor. Com uma análise de Platão a 
Simone Weil, de Confúcio a Maquiavel, aprofundando-se em Éric Weil e nas 
ações de Mohandas Gandhi, o autor esclarece conceitos tradicionalmente 
nebulosos e aponta as razões filosóficas para a recusa da ideologia da violência 
necessária, legítima e honrosa. Muller afirma que a ideia que tem prevalecido 
até o presente em nossas sociedades é a de que não é possível lutar de forma 
eficaz contra a violência sem lhe opor uma contraviolência.

ISBN 9788560804023
Páginas 280
Dimensão 16 x 23  cm

Assunto Educação
Leia também Não violência na educação 

PRINCÍPIO DA NÃO 
VIOLÊNCIA, O

Jean-Marie Muller

detalhes
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descrição

O mundo em crise é um cenário de transformações onde estão presentes 
riscos e oportunidades de mudança. Diálogos constantes entre educação e 
política, academia e políticos, é uma das ações inadiáveis. Em algum momento 
de sua trajetória, os fins da educação se alteraram, e o fim supremo que é 
aprender a viver ficou em segundo plano. Há de ser retomado pela educação, 
tornando-se ponto de partida, farol e horizonte, reunindo as reformas do 
pensamento, do ensino, da política e da vida.

ISBN 9788560804290
Páginas 154
Dimensão 14 x 21 cm

Assunto Educação
Leia também Pedagogia da convivência; 
Diálogo sobre a natureza humana 

REINVENTAR  
A EDUCAÇÃO

Edgar Morin e  
Carlos Jesús Delgado Díaz

detalhes
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descrição

Neste livro, Shundo Aoyama Roshi, a Mestra de Ordenação da Monja Coen, nos 
leva a refletir sobre aquilo que temos de mais precioso: a vida. Com lingua-
gem fluida e acessível, a autora nos transporta para cenários longínquos ao 
mesmo tempo que nos convida a um profundo mergulho interior. Uma obra 
recomendada tanto para quem se interessa pelos ensinamentos zen-budistas 
como para quem deseja, independentemente de crença religiosa, penetrar 
na essência da própria vida.

ISBN 9788560804221
Páginas 128
Dimensão 15 x 20,6 cm

Assunto Espiritualidade e Religiões
Leia também Para uma pessoa bonita

COISA MAIS 
PRECIOSA DA  
VIDA, A

Shundo Aoyama Roshi

detalhes
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descrição

Esta publicação se detém no fascínio que o Dhammapada exerce sobre oci-
dentais não budistas. Esta pequena antologia condena todo tipo de sacrifício 
e enfatiza a boa conduta, estabilizada pela concentração e fortalecida pela 
sabedoria. O crescente número de estudiosos do orientalismo e do budismo 
conduziu à reedição desta obra, primeira tradução do Dhammapada feita 
diretamente do páli para o português.

ISBN 8572420304
Páginas 332
Dimensão 17,6 x 18 cm

Assunto Espiritualidade e Religiões
Leia também A grinalda preciosa

DHAMMAPADA  
– A SENDA DA 
VIRTUDE

Nissin Cohen

detalhes

VEJA NO SITE+

https://loja.palasathena.org.br/dhammapada.html
https://loja.palasathena.org.br/dhammapada.html


CATÁLOGO DE LIVROS 2021

54 VOLTAR AO SUMÁRIO

descrição

Surpreendente pela atualidade, A grinalda preciosa é a obra mais conhecida 
de Nagarjuna, um dos mais importantes filósofos do budismo. A forma poé-
tica, mas extremamente realista do autor, não dá margem às ilusões do leitor: 
assumir a própria existência com todas as mazelas que nela houver pode ser 
fonte inesgotável de saber e felicidade. O livro procura estimular o leitor a 
remover as fantasias com que se costuma encobrir a realidade, orientando 
na busca por um sentido e significado para a vida.

ISBN 9788572420105
Páginas 134
Dimensão 14 x 21 cm

Assunto Espiritualidade e Religiões
Leia também Dhammapada

GRINALDA 
PRECIOSA, A

Nagarjuna

detalhes
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descrição

O livro tibetano do viver e do morrer aproxima a sabedoria milenar do Tibete 
à moderna pesquisa sobre a morte e a natureza do universo. Com muita com-
petência, o mestre de meditação budista e conferencista internacional Sogyal 
Rinpoche torna acessível a majestosa visão da vida e da morte que permeia 
o clássico Livro tibetano dos mortos. Sogyal Rinpoche apresenta práticas 
simples, mas poderosas, oriundas da tradição tibetana, que qualquer um 
pode realizar para transformar sua vida e preparar-se para a morte. Destaca 
a esperança que há na morte: indo além da negação e do medo, podemos 
descobrir aquilo que há em nós de imutável, e que nos faz sobreviver ao fim.

VERSÃO COMUM   
ISBN 9788560804184 
Páginas 548
Dimensão 15,6 x 22,8 cm

VERSÃO POCKET   
ISBN 9788560804191 
Páginas 568
Dimensão 12,2 x 17,8 cm

Assunto Espiritualidade e Religiões Leia Também Dhammapada

LIVRO TIBETANO  
DO VIVER E DO 
MORRER, O

Sogyal Rinpoche

detalhes
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descrição

Um ano após a tragédia no jornal Charlie Hebdo, Michel Maffesoli, com o 
arcabouço científico e a erudição que conhecemos, ousa compreender a 
questão. Será necessário dizer tudo, falar sem limites, chegar até mesmo à 
blasfêmia, arriscando destruir o que funda a comunidade, esse tácito con-
senso em torno de valores compartilhados?

ISBN 9788560804443
Páginas 112
Dimensão 14 x 21  cm

Assunto Espiritualidade e Religiões
Leia também Fraternidade; 
Felicidade: a prática do bem-estar 

PALAVRA DO 
SILÊNCIO, A

Michel Maffesoli

detalhes
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descrição

O livro se propõe a ser uma espécie de manual sobre a maneira como a 
beleza verdadeira se revela naqueles que são capazes de manter o coração 
puro e dedicado. Nesta coleção de ensaios, Shundo Aoyama Roshi, mestra 
zen-budista, escreve de modo simples, porém com profundidade, abrindo o 
portal da compaixão e da sabedoria e revelando experiências pessoais em 
sua caminhada rumo à iluminação. Combina vivências de inter-religiosidade 
com seu vasto conhecimento de textos sagrados budistas e uma vida dedi-
cada às práticas meditativas, tornando acessível a todos a filosofia do Zen.

ISBN 9788560804498
Páginas 252
Dimensão 14 x 21 cm

Assunto Espiritualidade e Religiões
Leia também A coisa mais 
preciosa da vida

PARA UMA  
PESSOA BONITA

Shundo Aoyama Roshi

detalhes
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descrição

Considerado um clássico da literatura espanhola, os poemas de São João da 
Cruz despertam valores que resgatam a autoconfiança e estimulam as pos-
sibilidades de libertação. Neste ensaio crítico sobre vida e obra do místico 
espanhol do século XVI, Frei Patrício Sciadini traça uma perspectiva histórica 
e religiosa da época e assinala um caminho para a melhor compreensão dos 
símbolos e metáforas por meio das quais o poeta se comunica com Deus.

ISBN 8572420207
Páginas 160
Dimensão 14 x 21 cm

Assunto Espiritualidade e Religiões
Leia também A roca e o calmo pensar

SAN JUAN DE LA 
CRUZ — O POETA  
DE DEUS

Patrício Sciadini

detalhes
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descrição

Nesta obra, que já se tornou fonte de referência para estudiosos, Mircea Eliade 
resgata as origens teórico-práticas de uma disciplina vasta, abrangendo con-
ceitos de fisiologia, psicologia, metafísicas e terapêutica. Este rastreamento 
se dá através do antigo dravidismo, do bramanismo, hinduísmo, tantrismo, 
alquimia indiana e erotismo místico, descortinando um horizonte onde ideias 
e práticas transitam e enriquecem o tecido social e espiritual das culturas.

ISBN 9788572420143
Páginas 400
Dimensão 16 x 23  cm

Assunto Espiritualidade e Religiões
Leia também Filosofias da Índia; 
Mente zen, mente de principiante

YOGA  
— IMORTALIDADE  
E LIBERDADE

Mircea Eliade

detalhes

VEJA NO SITE+
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Transformação 

social
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descrição

Neste livro, o Dalai Lama fala sobre a compaixão e a necessidade de aplicá-la 
na concorrida área dos negócios e da produção econômica. Tratando temas 
críticos como cooperação ou conflito, sustentabilidade ou lucro imediato, 
compaixão ou competição, a obra oferece ao leitor ideias criativas a respeito 
do papel da empresa e da economia em nossa sociedade. O livro é um desafio 
e uma busca por um significado diferente em nossa vida pessoal e profissional. 
Talvez um caminho iluminado pelos sentimentos da compaixão que, na visão 
do Dalai Lama, longe de ser um sintoma de um idealismo irrealista, é a ma-
neira mais eficaz de atender aos interesses dos outros e também os nossos.

ISBN 9788572420594
Páginas 160
Dimensão 13 x 20,6 cm

Assunto Ética, valores e 
transformação social
Leia também A revolução do altruísmo 

COMPAIXÃO OU 
COMPETIÇÃO  
– VALORES 
HUMANOS NOS 
NEGÓCIOS E NA 
ECONOMIA

Dalai Lama

detalhes
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descrição

Expoente da física e da filosofia da ciência do século 20, o americano David 
Bohm tem seu interesse focado nas ciências cognitivas e relações humanas, 
área na qual se enquadra esta obra: Diálogo: comunicação e redes de con-
vivência. Para Bohm, diálogo significa mais que o simples pingue-pongue de 
opiniões, argumentos e pontos de vista que habitualmente ocorrem entre 
dois ou mais interlocutores. O autor parte de uma premissa de suspensão 
temporária de todos os pressupostos, teorias e opiniões arraigadas em re-
lação aos assuntos em pauta para observar o que emerge de novo no fluxo 
da conversação. O propósito de seu método é investigar o pensamento não 
só depois de estruturado, mas também como este se forma, como são seus 
mecanismos e a sua dinâmica.

ISBN 9788572420549
Páginas 184 
Dimensão 14 x 21 cm

Assunto Ética, valores e 
transformação social
Leia também O desafio da comunicação

DIÁLOGO  
– COMUNICAÇÃO  
E REDES DE 
CONVIVÊNCIA

David Bohm

detalhes

VEJA NO SITE+

https://loja.palasathena.org.br/dialogo-comunicacao-e-redes-de-convivencia.html
https://loja.palasathena.org.br/dialogo-comunicacao-e-redes-de-convivencia.html


CATÁLOGO DE LIVROS 2021

64 VOLTAR AO SUMÁRIO

descrição

É crescente o número de vegetarianos e veganos no mundo todo, especialmente 
entre os jovens. Calcula-se que hoje ultrapassem o meio bilhão de seguidores; 
seja por razões de caráter ecológico, de cuidados com a saúde pessoal, de 
observância de princípios religiosos ou por respeito ao direito de viver e evitar 
sofrimentos a criaturas que sabemos ter sensibilidade, emoções e inteligência.

Com base em trabalhos de pesquisadores evolucionistas, etólogos e filósofos 
mundialmente respeitados, Matthieu Ricard levanta cenários inquietantes do 
ponto de vista ético, já que o estilo de vida adotado pelos países ricos causa 
um impacto considerável sobre a biosfera. Impacto que se mantido no ritmo 
atual provocará o desaparecimento de 30% de todas as espécies animais do 
planeta até o ano de 2050.

ISBN 9788560804337
Páginas 280
Dimensão 16 x 23  cm

Assunto Ética, valores e 
transformação social
Leia também A revolução do altruísmo; 
Felicidade: a prática do bem-estar

EM DEFESA DOS 
ANIMAIS – DIREITOS 
DA VIDA

Matthieu Ricard

detalhes
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descrição

Nada mais oportuno do que falar sobre fraternidade! Em tempos de surdez 
endêmica, onde todos falam mas ninguém escuta, o convite do Professor 
Edgar Morin talvez abra espaços para reconhecer que hoje “não há uma terra 
de ninguém nesta terra de todos”, portanto estamos embarcados em uma 
aventura comum com um destino comum.

“Liberdade, igualdade e fraternidade” são termos complementares – o pro-
blema está em saber combiná-los. Podemos promulgar leis que assegurem a 
liberdade ou imponham a igualdade, mas a fraternidade não pode ser imposta 
por lei. Ela nasce nos oásis de um novo pensar e um novo compreender. Nos 
oásis de um humanismo reformulado na aceitação das complexidades e 
incertezas inerentes à possibilidade de um futuro melhor.

ISBN 9788560804528
Páginas 64
Dimensão 14 x 21  cm

Assunto Ética, valores e 
transformação social
Leia também A palavra do silêncio

FRATERNIDADE  
— PARA RESISTIR  
À CRUELDADE DO 
MUNDO 

Edgar Morin

detalhes
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descrição

Fruto de parceria entre a Associação Palas Athena e a UNESCO, a publicação 
consiste na reunião de palestras proferidas por Ravindra Varma quando de 
sua passagem pelo Brasil. As ideias de Varma representam importante con-
tribuição para a construção de uma cultura de paz apta a promover a justiça 
social e a redução das desigualdades e da violência. A cultura de paz estimula 
e propõe a resolução de problemas por meio do diálogo, da negociação e 
da mediação, de modo a tornar a guerra, os conflitos e a violência inviáveis. 
A cultura de paz é uma iniciativa de longo prazo, é um processo sem fim. A 
publicação dos textos de Ravindra Varma permite-nos manter aceso o legado 
de Gandhi, contribuindo para construir a paz com base na não violência e 
no respeito ao outro.

ISBN 857242038X
Páginas 96
Dimensão 14 x 21 cm

Assunto Ética, valores e 
transformação social
Leia também Autobiografia: minha vida 
e minhas experiências com a verdade

GANDHI  
– PODER, PARCERIA 
E RESISTÊNCIA

Ravindra Varma

detalhes
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descrição

Este livro transforma o modo como vemos o mundo e também nossa capa-
cidade para produzir transformações – pessoais, sociais, ambientais e em 
todas as esferas da atividade humana. Por que o mundo não é como gostaría-
mos? O que deu errado? Como mudar? Afinal, qual é a natureza da realidade 
e como podemos nos alinhar a ela a fim de tornar nosso mundo um lugar 
melhor para viver? Realismo, ciência, sensibilidade, refinamento filosófico e 
experiência em ativismo social são os ingredientes marcantes deste livro que, 
numa linguagem direta e simples, revela onde mora a esperança no cenário 
aparentemente desolador do mundo contemporâneo.

ISBN 9788560804313
Páginas 328
Dimensão 16 x 23 cm

Assunto Ética, valores e 
transformação social
Leia também Simplicidade elegante 
 

MUNDO MAIS 
BONITO QUE 
NOSSOS CORAÇÕES 
SABEM SER 
POSSÍVEL, O

Charles Eisenstein

detalhes
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descrição

Dos autores que conseguem construir pontes entre a cultura científica e as 
humanidades, exercendo a transdisciplinaridade com naturalidade e eficácia, 
Henrique Rattner se destaca. Ao longo deste livro, o autor conduz o leitor a 
um extenso e bem documentado périplo pelas áreas que habitualmente são 
examinadas em separado: política, economia, ecologia, ética, direitos humanos 
e urbanismo, entre outras. Longe de ser apenas eclético, ele mostra, com rigor 
analítico e coerência de ideias, como é possível fazer crítica social e econômica 
com objetividade e sem incorrer em prolixidades e intermináveis digressões.

ISBN 9788572420570
Páginas 256
Dimensão 16 x 23 cm

Assunto Ética, valores e 
transformação social
Leia também Transdisciplinaridade; 
O coração da transformação social

RESGATE DA 
UTOPIA, O  
– CULTURA, 
POLÍTICA E 
SOCIEDADE

Henrique Rattner

detalhes
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descrição

Confrontados com um mundo inquieto e inquietante, onde na maior parte 
das vezes parecem reinar o individualismo e o cinismo, é difícil enxergar a 
força da benevolência: o poder de transformação positivo que uma atitude 
genuinamente altruísta pode ter sobre cada um de nós e, por conseguinte, 
sobre a comunidade de vida do planeta.

Contudo, pesquisas científicas realizadas ao longo dos últimos trinta anos no 
âmbito da psicologia, biologia evolutiva, economia e neurociência demonstram 
que todos sentimos, em diferentes graus, amor altruísta ou compaixão por 
aqueles que sofrem, e um senso de responsabilidade e boa vontade para 
com nossos semelhantes e os animais. Essas pesquisas também revelam 
que a cooperação traz vantagens evolutivas, econômicas e psicológicas 
antes insuspeitas.

ISBN 9788560804269
Páginas 715
Dimensão 16 x 23  cm

Assunto Ética, valores e 
transformação social
Leia também Felicidade: a prática do 
bem-estar; Em defesa dos animais

REVOLUÇÃO DO 
ALTRUÍSMO, A

Matthieu Ricard

detalhes
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descrição

O consumismo é o carro-chefe da felicidade na maior parte do mundo, mas 
à medida que a riqueza cresce, sobra infelicidade – criada pelos graves pro-
blemas de mudança climática, poluição e degradação ambiental. Chegamos 
a um beco sem saída em termos ambientais e espirituais, onde só nos resta 
buscar alternativas.

Simplicidade elegante propõe uma filosofia de vida coerente que reúne sim-
plicidade na vida material, intelectual e espiritual. Nesta obra, Satish Kumar 
– líder no pensamento ambientalista e ex-monge – resume cinco décadas 
de reflexão e sabedoria que servem de guia para qualquer pessoa.

ISBN 9786586864014
Páginas 232
Dimensão 16 x 23 cm

Assunto Ética, valores e 
transformação social
Leia também Solo, alma, sociedade: uma 
nova trindade para o nosso tempo

SIMPLICIDADE 
ELEGANTE

Satish Kumar

detalhes
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descrição

Satish Kumar elucida a sabedoria oriental para o Ocidente. Ele detalha a ideia 
de que cuidar do ambiente natural (Solo), manter o bem-estar pessoal (Alma), 
e sustentar valores humanos (Sociedade) são os imperativos morais de nosso 
tempo. Esta visão holística se encontra imortalizada nas antigas filosofias 
indianas hinduísta, budista e jainista, que foram revisitadas por Mahatma 
Gandhi e Rabindranath Tagore. Por sua vez, essas ideias foram adaptadas 
para o Ocidente por E. F. Schumacher em seu livro O negócio é ser pequeno. 
Para facilitar a emergência de um novo e sustentável futuro, precisamos de 
uma transformação pedagógica que mude o foco do trio Leitura, Escrita e 
Aritmética para a educação de Cabeça, Coração e Mãos. Este livro oferece 
o caminho e a orientação para uma revolução não violenta no nosso pensa-
mento e modo de vida.

ISBN 9788560804320
Páginas 176
Dimensão 16 x 23  cm
Assunto Ética, valores e 

transformação social
Leia também Simplicidade elegante; 
O mundo mais bonito que nossos 
corações sabem ser possível

SOLO, ALMA, 
SOCIEDADE  
— UMA NOVA 
TRINDADE PARA  
O NOSSO TEMPO

Satish Kumar

detalhes
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descrição

Introduz-se aqui a noção da transdisciplinaridade não como sendo um sim-
ples conjunto de conhecimentos ou um novo modo de organizá-los, mas 
como uma postura de respeito pelas diferenças culturais, de solidariedade 
e integração à natureza.

Inquieto frente ao papel da escola e da universidade na formação das novas 
gerações, apresenta nesta obra uma colagem de conferências realizadas no 
Brasil e no exterior. A reflexão transdisciplinar sobre as consequências de um 
conhecimento dissociado da realidade total do indivíduo, da humanidade e 
do universo é o denominador comum. Como alicerce dessa reflexão, o autor 
propõe a ética da diversidade, à qual devem subordinar-se todas as moda-
lidades do saber, em especial o saber gerado pela ciência e pela tecnologia.

ISBN 9788572420150
Páginas 176
Dimensão 14 x 21 cm

Assunto Ética, valores e 
transformação social
Leia também Pedagogia da 
convivência; Reinventar a educação

TRANSDISCIPLINA-
RIDADE

Ubiratan D'Ambrosio

detalhes
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descrição

Que relação guardam as ideias de Sócrates, Platão, Pitágoras, Descartes, 
Hume e Wittgenstein com a busca de uma maior compreensão do homem 
e do mundo em que vive? São assuntos que o autor traz à tona de modo 
simples e direto, devolvendo à filosofia seu papel original – auxiliar o homem 
a recordar quem ele é e o seu lugar no universo. O papel da filosofia é aqui 
resgatado, procurando jogar luz sobre questões ancestrais, na busca pela 
síntese de um estado da existência.

ISBN 8572420037
Páginas 224
Dimensão 16 x 23 cm

Assunto Filosofia
Leia também Habitar humano

CORAÇÃO DA 
FILOSOFIA, O

Jacob Needleman

detalhes
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descrição

A obra se tornou referência desde que foi publicada pela primeira vez, de-
vendo sua consagração à detalhada apresentação das diversas correntes do 
pensamento indiano que o autor realiza, sempre a partir de uma perspectiva 
rigorosamente ocidental. Isenta de qualquer esoterismo, a abordagem que o 
professor Zimmer efetua sobre seu objeto de estudo é estritamente científica 
e se pauta pelos métodos de análise da História e da Filosofia, com o autor 
questionando frontalmente os preconceitos etnocêntricos gerados pela 
ciência e cultura ocidentais.

ISBN 8572420029
Páginas 482
Dimensão 16 x 23  cm
 

Assunto Filosofia
Leia também Mitos e símbolos 
na arte e civilização da Índia; 
A conquista psicológica do mal

FILOSOFIAS DA ÍNDIA

Heinrich Zimmer

detalhes
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descrição

O livro apresenta importantes questões da atualidade, como os modelos de 
pensamento complexo e sistêmico, bem como suas aplicações práticas em 
áreas como a ética, a política, a administração, o desenvolvimento sustentado, 
a psicologia do ego e os relacionamentos interpessoais.

ISBN 9788572420297
Páginas 350
Dimensão 16 x 23 cm

Assunto Filosofia
Leia também Transdisciplinaridade; 
O mundo mais bonito que nossos 
corações sabem ser possível

PAIXÕES DO EGO, AS 
— COMPLEXIDADE, 
POLÍTICA E 
SOLIDARIEDADE

Humberto Mariotti

detalhes
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descrição

As conferências de grupos familiares são a primeira instância para lidar com 
crimes praticados por jovens, e também questões de bem-estar da criança, 
na Nova Zelândia. Esta obra trata da justiça da infância e da juventude que foi 
construída em torno de tais conferências. Desde sua implementação naquele 
país, as conferências de grupos familiares foram adotadas em muitos outros 
locais por todo o mundo. Têm sido aplicadas em áreas como bem-estar da 
infância, disciplina escolar e justiça criminal, tanto para jovens como para 
adultos. Têm se revelado um modelo bastante promissor dentro da  Justiça 
Restaurativa. Este livro descreve as regras básicas e a lógica desta abordagem 
para a infância e juventude, e a forma como as conferências são conduzidas.

ISBN 9786586864021
Páginas 92
Dimensão 14 x 21 cm

Assunto Justiça Restaurativa
Leia também Criar filhos 
compassivamente

CONFERÊNCIAS DE 
GRUPOS FAMILIARES

Howard Zehr e  
Allan MacRae

detalhes
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descrição

Todos gostaríamos que o mundo fosse mais pacífico – sem guerras, sem po-
breza, sem racismo, sem disputas na comunidade, sem tensões no ambiente 
de trabalho, sem brigas conjugais. Neste livro tão oportuno, Lisa Schirch nos 
direciona para tais realidades, conduzindo-nos por um caminho que trans-
cende a ausência de conflito. A autora prevê uma paz justa – uma situação 
sustentável, por se tratar de uma paz que não abre mão da justiça. Como 
chegar lá? Este é o tema do livro.

ISBN 9788560804436
Páginas 108
Dimensão 14 x 21  cm

Assunto Transformação de conflitos
Leia também Processos circulares 
de construção de paz

CONSTRUÇÃO 
ESTRATÉGICA  
DE PAZ

Lisa Schirch

detalhes
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descrição

Ao longo do texto, as reflexões de Carolyn Yoder são costuradas pelo relato de 
casos reais de pessoas que sobreviveram aos mais variados traumas: guerra 
civil, terrorismo, desastres naturais, miséria extrema e infortúnios pessoais.

O trauma é uma reação fisiológica a choques profundos sofridos ao longo 
de nossa existência, abalando as referências de mundo e despedaçando os 
significados da vida. A abordagem da autora, a partir de uma perspectiva 
biopsicológica, explica de maneira didática a complexa dinâmica emocional, 
mental e espiritual envolvida na sofisticada interação entre a culturalidade 
e a neurobiologia humanas, e as diversas formas pelas quais o trauma pode 
se manifestar.

ISBN 9788560804382
Páginas 108
Dimensão 14 x 21 cm

Assunto Justiça Restaurativa
Leia também Justiça Restaurativa 
em casos de abuso sexual 

CURA DO TRAUMA, A

Carolyn Yoder

detalhes
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descrição

A palavra “diálogo”, devido ao uso indiscriminado, deixou de transmitir todo o 
seu potencial – mas a prática do diálogo é uma experiência viva, transformadora, 
que amplia repertório e nos enche de esperança. Neste manual claro, direto e 
absorvente, os autores, Schirch e Campt, demonstram como o “diálogo ajuda 
as pessoas em conflito a ouvirem umas às outras, estabelecerem um terreno 
em comum e explorarem suas diferenças num ambiente seguro”. Diferente 
da discussão e do debate, a metodologia do diálogo permite conhecer me-
lhor os lados de uma questão, dando a todos os envolvidos a oportunidade 
de aprofundar sua compreensão e se familiarizar com o assunto em pauta 
através da ajuda de um mediador.

ISBN 9788560804399
Páginas 108
Dimensão 14 x 21 cm

Assunto Justiça Restaurativa
Leia também Transformação de conflitos

DIÁLOGO PARA 
ASSUNTOS DIFÍCEIS

Lisa Schirch e David Campt

detalhes
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descrição

De onde nos veio a noção de que o sofrimento corrige o mau comportamento? 
Como resolver problemas disciplinares de modo a fortalecer a comunidade 
escolar e os laços de coleguismo e cuidado mútuo? Estas e outras questões 
são abordadas nesta obra de grande aplicabilidade prática e clareza conceitual.

Ao longo de suas páginas, nos vemos imersos no universo da escola dos 
nossos dias, que sofre a pressão de violências estruturais manifestadas nos 
mais diversos sintomas: bullying ou assédio moral escolar, baixo rendimen-
to acadêmico, absentismo, vandalismo e conflitos de toda ordem. É nesse 
contexto que as autoras nos oferecem o arcabouço conceitual da Justiça 
Restaurativa e as experiências bem-sucedidas das Escolas Pacificadoras e 
outras metodologias aplicadas em várias partes do mundo.

ISBN 9788560804153
Páginas 120
Dimensão 14 x 21  cm

Assunto Justiça Restaurativa
Leia também Justiça 
Restaurativa na educação

DISCIPLINA 
RESTAURATIVA  
PARA ESCOLAS

Judy H. Mullet e  
Lorraine Stutzman Amstutz

detalhes
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descrição

Os diálogos vítima-ofensor foram desenvolvidos como forma de responsa-
bilizar os ofensores diante da pessoa a quem causaram mal, dando à vítima 
uma voz no tocante ao modo como gostariam que a situação fosse corrigida. 
É uma maneira de reconhecer a importância do relacionamento, da conexão 
criada pelo crime. É verdade que esse é um relacionamento negativo, não 
obstante, trata-se de um relacionamento.

ISBN 9788560804467
Páginas 104
Dimensão 14 x 21 cm

Assunto Justiça Restaurativa
Leia também A cura do trauma

ENCONTROS 
VÍTIMA-OFENSOR

Lorraine Stutzman Amstutz

detalhes
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descrição

Em A imaginação moral, ele nos fala sobre a construção da paz com base em 
experiências pessoais de campo e aborda o cerne daquilo que é necessário 
para promover mudanças em meio a um ciclo destrutivo de violência, para 
alterar um relacionamento opressivo ou compreender as causas de um conflito 
aparentemente resistente a toda tentativa de pacificação. Lederach lança 
mão da biologia, poesia, folclore e física, bem como da sabedoria anônima 
de pessoas que mostraram extraordinária coragem e habilidade em face da 
violência - tudo para revelar a essência de um processo eficaz de construção 
da paz. O livro oferece um rico repertório de percepções, histórias e metá-
foras que apontam para a imaginação moral tão necessária aos nossos dias.

ISBN 9788560804122
Páginas 246
Dimensão 16 x 23  cm

Assunto Transformação de conflitos
Leia também Transformação de 
conflitos; Educar para paz em tempos 
difíceis

IMAGINAÇÃO 
MORAL, A  
— ARTE E ALMA  
DA CONSTRUÇÃO  
DA PAZ

John Paul Lederach

detalhes
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descrição

Superlotação carcerária, aumento crescente da criminalidade, insatisfação 
com a justiça e fragilidade do senso comunitário são sintomas do paradigma 
disfuncional de crime e de justiça vigente em nossas sociedades.

A Justiça Restaurativa firmou-se nas últimas décadas como resposta ino-
vadora às necessidades não atendidas de vítimas e autores de crimes. Esta 
disciplina vê o crime como violação de pessoas e relacionamentos inter-
pessoais, violação que acarreta a obrigação de reparar os danos e males 
que, em última instância, afetam não apenas vítima, ofensor e seus grupos 
de pertença, mas toda a sociedade. O crime leva ao rompimento do tecido 
social, e este enfraquecimento dos laços comunitários engendra condições 
propiciadoras de violações futuras.

ISBN 9788560804146
Páginas 92
Dimensão 14 x 21 cm

Assunto Justiça Restaurativa
Leia também Trocando as lentes

JUSTIÇA 
RESTAURATIVA

Howard Zehr

detalhes
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descrição

A Justiça Restaurativa vem ganhando aceitação porque trata dos danos ad-
vindos do crime. Muitas abordagens foram desenvolvidas para vários tipos 
de transgressão. Esta obra contempla o tratamento da Justiça Restaurativa 
nos casos de abuso sexual. Ao invés de oferecer um modo ou detalhar pro-
gramas fixos, procura mapear possibilidades. O intuito é suscitar uma reflexão 
cuidadosa sobre como reagir a crimes violentos como o abuso sexual.

ISBN 9788560804450
Páginas 128
Dimensão 14 x 21  cm

Assunto Justiça Restaurativa
Leia também A cura do trauma

JUSTIÇA 
RESTAURATIVA EM 
CASOS DE ABUSO 
SEXUAL

Judah Oudshoorn,  
Lorraine Stutzman Amstutz 
e Michelle Jackett

detalhes
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descrição

Um guia de justiça e construção de paz para criar escolas saudáveis e equi-
tativas. Muito mais do que uma reação a danos ou transgressões, a Justiça 
Restaurativa cria uma cultura relacional, nutrindo as interconexões. A sabe-
doria embutida em seus princípios e práticas é bem-vinda em um tempo 
onde prevalecem visões disciplinares excludentes e de tolerância zero – que 
evidentemente perpetuam a apatia estudantil, a desigualdade e a linha direta 
escola-prisão.

ISBN 9788560804368
Páginas 144
Dimensão 14 x 21 cm

Assunto Justiça Restaurativa
Leia também Disciplina 
restaurativa para escolas

JUSTIÇA 
RESTAURATIVA  
NA EDUCAÇÃO

Katherine Evans e  
Dorothy Vaandering

detalhes
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descrição

As milhões de pessoas encarceradas muitas vezes são vistas como cartas 
fora do baralho. Enquanto a justiça criminal se preocupa em administrar “o 
merecido castigo”, pouco faz para atender às necessidades criadas pelo 
crime ou explorar os fatores que o engendraram. A Justiça Restaurativa, com 
ênfase na identificação das necessidades de todos os envolvidos no crime, 
ajuda a restaurar o senso de humanidade dos prisioneiros, ao mesmo tempo 
responsabilizando-os por suas ações.

ISBN 9788560804504
Páginas 127
Dimensão 14 x 21  cm

Assunto Justiça Restaurativa
Leia também Segurança e cuidado

JUSTIÇA 
RESTAURATIVA PARA 
PESSOAS NA PRISÃO

Barb Toews

detalhes
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descrição

Esta obra é resultado da experiência bem-sucedida com uma metodologia para 
dirimir e transformar conflitos, tomar decisões consensuais, criar acordos com 
base nas necessidades de todos os envolvidos, promover o reconhecimento 
e a compreensão mútua e favorecer a emergência de um senso comunitário.

Os processos circulares de construção de paz, facilitados por profissionais 
treinados, permitem a plena expressão das emoções numa atmosfera de 
respeito genuíno, fruto da escuta qualificada e do empoderamento de todos 
os participantes. Esta metodologia oferece um instrumento de mudança na 
percepção dos modos diferentes de reagir frente a situações aparentemente 
idênticas.

ISBN 9788560804115
Páginas 104
Dimensão 14 x 21 cm

Assunto Justiça Restaurativa
Leia também Construção 
estratégica de paz

PROCESSOS 
CIRCULARES DE 
CONSTRUÇÃO  
DE PAZ

Kay Pranis

detalhes
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descrição

A Dra. Elizabeth Elliott conheceu as entranhas do sistema penal. Tendo traba-
lhado em presídios e comunidades como assistente social e criminologista, 
conduziu ampla investigação transdisciplinar sobre os fundamentos da reação 
ocidental ao crime e ao dano, e descortinou novos horizontes que apontam 
para soluções mais eficazes e promovem a dignidade humana.

Nesta obra ela explora questões desafiadoras: O que deve acontecer para 
que tenhamos a sensação de que foi feita justiça? Por que acreditamos no 
castigo como método de correção do comportamento? Ele tem sido eficaz? 
O que nos faz agir bem? O que nos faz agir mal?

ISBN 9788560804351
Páginas 304
Dimensão 16 x 23  cm

Assunto Justiça Restaurativa
Leia também Justiça Restaurativa 
para pessoas na prisão

SEGURANÇA E 
CUIDADO

Elizabeth M. Elliott

detalhes
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descrição

Este manual prático nos oferece um método para transcender e transformar 
conflitos – desde os pessoais e domésticos, até as dissensões internacio-
nais por motivos econômicos e religiosos, passando por confrontos que se 
originam em questões de etnia, classe e gênero.

Revela a interligação entre o conflito, a cultura profunda e os estratos sociais, 
mostrando que uma grande variedade de soluções está disponível para 
nós – se estivermos dispostos a explorá-las com empatia, criatividade e 
não violência. É uma obra valiosa para todos os que lidam diariamente com 
conflitos: professores, assistentes sociais, pais, casais, mediadores e também 
para os que estudam a paz.

ISBN 8572420606
Páginas 248
Dimensão 16 x 23  cm

Assunto Transformação de conflitos
Leia também A imaginação moral; 
O mundo mais bonito que nossos 
corações sabem ser possivel

TRANSCENDER E 
TRANSFORMAR

Johan Galtung

detalhes
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descrição

O conflito é uma realidade humana inegável. Nos ambientes democráticos 
ele nos aflige de modo aberto e recorrente. Nos espaços em que não se lhe 
permite aflorar, ainda assim, sofremos seus efeitos indiretos e insidiosos. 
Nesta obra, John Paul Lederach nos oferece uma abordagem prática e cheia 
de esperança para transformar conflitos em oportunidades de mudança.

Ele é reconhecido internacionalmente por seu pensamento pioneiro e suas 
intervenções em conflitos de todos os níveis: interpessoal, entre facções de 
uma mesma comunidade e entre nações em guerra.

ISBN 9788560804160
Páginas 96
Dimensão 14 x 21  cm

Assunto Transformação de conflitos
Leia também Diálogo para 
assuntos difíceis

TRANSFORMAÇÃO 
DE CONFLITOS

John Paul Lederach

detalhes
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descrição

“As pessoas não são o problema, o problema é o problema”: entoando esse 
refrão ao longo do livro, David Anderson Hooker propõe usufruir do potencial 
transformativo inerente a todo e qualquer conflito, ao apresentar a Conferência 
Comunitária Transformativa.

Essa mudança de foco, da pessoa para o problema, convida a uma expansão 
do olhar que, com a devida dedicação e cuidado, desbloqueia posições de 
entrincheiramento, pois o esforço se aplica, primordialmente, a mudanças no 
ato de se comunicar. Pela mudança do modo de nos comunicarmos, oportuni-
dades se abrem para transformações individuais, estruturais, enfim, culturais.

ISBN 9788560804405
Páginas 124
Dimensão 14 x 21  cm

Assunto Transformação de conflitos
Leia também O coração da 
transformação social

TRANSFORMAR 
COMUNIDADES

David Anderson Hooker

detalhes
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descrição

Nosso sistema de justiça criminal está em crise. Os julgamentos promovem 
debates inflamados sobre culpa ou inocência, mas ignoram as necessidades 
profundas de cura e restituição, segurança e preservação do senso comu-
nitário. Qual a cara da justiça e da responsabilidade para aqueles que foram 
prejudicados? E para os que prejudicaram os outros? Como mudar as lentes 
através das quais enxergamos o crime e a justiça? Vinte e cinco anos depois 
da primeira edição, Trocando as Lentes continua um clássico do campo da 
Justiça Restaurativa, agora com atualizações valiosas sobre os encontros 
vítima-ofensor, as conferências e os processos circulares, além de uma nova 
seção com recursos e leituras recomendadas.

ISBN 9788560804054
Páginas 280
Dimensão 14 x 21  cm

Assunto Justiça Restaurativa
Leia também Justiça Restaurativa

TROCANDO AS 
LENTES — JUSTIÇA 
RESTAURATIVA PARA 
O NOSSO TEMPO

Howard Zehr

detalhes
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descrição

A maior parte das publicações sobre a compaixão trata do tema no con-
texto do budismo, por isso destacamos que esta é uma obra de divulgação 
científica e multidisciplinar das técnicas e programas laicos de compaixão 
criados especialmente para profissionais de saúde e educação. Os autores 
analisam e comparam diferentes modelos de compaixão e abordam a terapia 
da compaixão na perspectiva do mindfulness.

ISBN 9788560804375
Páginas 287
Dimensão 16 x 23  cm

Assunto Meditação
Leia também As folhas 
caem suavemente

CIÊNCIA DA 
COMPAIXÃO, A

Ausiàs Cebolla i Martí, 
Javier García-Campayo e 
Marcelo Demarzo 

detalhes
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descrição

A felicidade não chega automaticamente; ela não é uma graça que a boa 
sorte pode derramar sobre nós e que uma virada do destino pode nos tomar. 
Ela depende apenas de nós. A proposta, basicamente, é a de que a mente 
pode ser treinada.

ISBN 9788560804016
Páginas 304
Dimensão 16 x 23 cm

Assunto Meditação
Leia também A revolução do 
altruísmo; Em defesa dos animais

FELICIDADE  
— A PRÁTICA  
DO BEM-ESTAR

Matthieu Ricard

detalhes
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descrição

Uma doença grave, que limita a vida, pode tomar conta do corpo de um pa-
ciente, mas ainda é possível viver de maneira mais plena e aberta. As folhas 
caem suavemente é um livro para quem convive com uma doença limitante 
e quer de fato aproveitar a vida ao máximo. O termo “limitante” refere-se a 
doenças graves e progressivas, que limitam a qualidade e o tempo de vida. 
O livro é dirigido também a familiares, cuidadores e profissionais de saúde 
que buscam ganhar resiliência e controlar o estresse. A obra explora o uso 
de práticas de mindfulness e compaixão, incluindo reflexões pessoais e 
meditações guiadas voltadas ao cultivo de uma mente pura e equânime, da 
vivacidade em experiências diárias e das qualidades interpessoais de gratidão, 
generosidade, perdão e amor.

ISBN 9788560804245
Páginas 200
Dimensão 14 x 21 cm

Assunto Meditação
Leia também Viver a catástrofe 
total; A ciência da compaixão

FOLHAS CAEM 
SUAVEMENTE, AS

Susan Bauer-Wu

detalhes
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descrição

Mindfulness ou “atenção plena” é um estado mental que nos permite anco-
rar no momento presente de modo totalmente consciente e com aceitação 
da experiência. Esse estado de consciência, descrito em várias culturas e 
tradições espirituais, associa-se a uma sensação de bem-estar e plenitude. 
Mindfulness também descreve a técnica que nos permite alcançar esse estado. 
É uma psicoterapia de terceira geração, sobre a qual existe uma importante 
evidência científica, que se fundamenta em práticas meditativas orientais 
adaptadas a um cenário secular e universal, sem qualquer orientação religiosa 
específica. Mindfulness tem demonstrado sua eficácia tanto no tratamento de 
doenças psiquiátricas (depressão, ansiedade ou obsessões) como médicas 
(dor, hipertensão ou câncer).

ISBN 9788560804276
Páginas 248
Dimensão 16 x 23  cm

Assunto Meditação
Leia também Mindfulness e 
ciência; Viver a catástrofe total

MANUAL PRÁTICO  
— MINDFULNESS, 
CURIOSIDADE E 
ACEITAÇÃO

Marcelo Demarzo e Javier 
García-Campayo

detalhes
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descrição

Mente Zen é uma dessas frases que os mestres Zen usam para levar você à 
auto-observação, a ir além das palavras e começar a refletir. “Eu conheço mi-
nha mente”, você diz a si mesmo; mas o que é mente Zen? E se você procurar 
se sentar e ficar fisicamente quieto por algum tempo para ver se descobre 
o que é sua mente e tentar localizá-la, então já começou a prática do Zen, 
começou a perceber a mente ilimitada. A inocência deste primeiro questio-
namento – apenas perguntar-se “O que sou eu?” – é mente de principiante. 
Este livro é sobre a prática do Zen como disciplina e caminho viável; sobre 
postura e respiração; sobre as atitudes e entendimentos básicos que tornam 
a prática do Zen possível; sobre a não dualidade, o vazio e a iluminação. Por 
meio dele começamos a entender o que é realmente o Zen.

ISBN 9788572420068
Páginas 138
Dimensão 14 x 21 cm

Assunto Meditação
Leia também As folhas caem 
suavemente; Viver a catástrofe total

MENTE ZEN, MENTE 
DE PRINCIPIANTE

Shunryu Suzuki

detalhes
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descrição

Embora os capítulos desta obra tenham sido desenhados para ajudar a levar 
a prática de mindfulness a pacientes, alunos e clientes à vida profissional – 
quer seja relacionada a psicoterapia, farmacologia, cirurgia, liderança, ensino 
ou pesquisa –, ela começa por nós mesmos. Mas não é uma técnica, é uma 
forma de ser. A transformação dos outros começa em você mesmo. Deixe que 
o convite destas páginas permita-lhe conhecer a lente por meio da qual você 
vê o mundo (Ronald M. Epstein, Professor de Medicina da Família, Psiquiatria, 
Oncologia e Enfermagem, da University of Rochester Medical Center, EUA).

ISBN 9788560804306
Páginas 240
Dimensão 16 x 23  cm

Assunto Meditação
Leia também Manual prático: 
mindfulness, curiosidade e aceitação; 
A ciência da compaixão

MINDFULNESS E 
CIÊNCIA  
— DA TRADIÇÃO  
À MODERNIDADE

Ausiàs Cebolla i Martí, 
Javier García-Campayo  
e Marcelo Demarzo

detalhes
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descrição

Neste livro o monge beneditino Dom Laurence Freeman fala do resgate de uma 
prática contemplativa milenar e de como ela pode integrar o nosso cotidiano. 
Ao abordar temas que tocam profundamente nossa espiritualidade, o autor 
cria condições para explicar os conceitos que estão por trás da meditação 
cristã, um antigo ensinamento da sabedoria monástica que atualmente des-
perta interesse crescente em diversas comunidades.

ISBN 8572420479
Páginas 256
Dimensão 14,2 x 22,8 cm

Assunto Meditação
Leia também A palavra do silêncio

OLHOS DO 
CORAÇÃO, OS  
— A MEDITAÇÃO NA 
TRADIÇÃO CRISTÃ

Laurence Freeman

detalhes
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descrição

A prática da oração e da meditação na moderna cristandade conduz às raízes 
de uma antiga prática de oração religiosa, sobretudo nas tradições orientais. O 
monge cisterciense Basil Pennington desenvolveu uma nova maneira de abordar 
essas antigas formas de oração cristã, oferecendo sugestões simples para 
vencer os problemas que desencorajam o ato da prece. Sua oração centrante 
combina elementos dos exercícios espirituais da antiga cristandade oriental 
com uma espiritualidade mais em sintonia com o mundo atual.

ISBN 857242041X
Páginas 296
Dimensão 14 x 21 cm

Assunto Meditação
Leia também A palavra do silêncio

ORAÇÃO 
CENTRANTE

M. Basil Pennington

detalhes
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descrição

Este livro é uma coletânea de textos publicados em jornais e livros, de discursos 
e cartas pessoais de Gandhi, focalizando o tema da prece e da meditação, 
instrumentos que constituíram o alimento espiritual de sua vida dedicada à 
não violência e à conquista da independência de seu povo.

Há homens cuja existência não apenas dignifica a humanidade como um todo, 
mas também a nutre com qualidades singulares. Os movimentos pacifistas 
do mundo, verdadeiras forças vivas da cultura emergente, têm sua inspiração 
na luta de Gandhi, luta centrada na desobediência civil, na não cooperação 
com as forças opressoras e, ousadamente, no diálogo franco e sincero, capaz 
de desmascarar a hipocrisia e despir a retórica de interesses inconfessos.

ISBN 9788560804474
Páginas 252
Dimensão 14 x 21  cm

Assunto Meditação
Leia também Autobiografia: minha vida 
e minhas experiências com a verdade

ROCA E O CALMO 
PENSAR, A

Mahatma Gandhi

detalhes

VEJA NO SITE+

https://loja.palasathena.org.br/a-roca-e-o-calmo-pensar.html
https://loja.palasathena.org.br/a-roca-e-o-calmo-pensar.html


MEDITAÇÃO

105VOLTAR AO SUMÁRIO

descrição

Esta obra descreve o famoso programa de redução de estresse baseado em 
mindfulness de Jon Kabat-Zinn. É um clássico que rompeu fronteiras e deu 
início a um novo campo da medicina e da psicologia, indicando como usar 
abordagens mente-corpo testadas pela medicina e oriundas da meditação 
e do yoga para combater o estresse, conferir maior equilíbrio ao corpo e à 
mente e estimular o bem-estar e a cura.

Viver a catástrofe total é um livro para todas as idades, para pessoas sau-
dáveis ou doentes, e para todos os que procuram viver de modo mais sadio 
neste mundo vertiginoso e imprevisível.

ISBN 9788560804344
Páginas 740
Dimensão 17 x 43  cm

Assunto Meditação
Leia também As folhas caem 
suavemente; Mindfulness e ciência

VIVER A 
CATÁSTROFE TOTAL

Jon Kabat-Zinn

detalhes
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descrição

O livro consiste na reunião de narrativas populares da literatura do Oriente e 
do Ocidente, cujo fio condutor é a preocupação comum em torno do perene 
conflito entre o homem e as forças do mal. Em seus comentários, Heinrich 
Zimmer desvenda o significado inerente a cada símbolo e propõe a unidade 
filosófica deste grupo de mitos. Principiando com uma história das "Mil e 
uma noites", o tema vai se desdobrando ao longo de lendas do paganismo 
irlandês, do cristianismo medieval, do ciclo do rei Arthur e do hinduísmo 
ancestral, culminando num mito clássico hindu apresentado pela primeira 
vez ao leitor ocidental.

ISBN 8572420533
Páginas 232
Dimensão 16 x 23  cm

Assunto Mitologia
Leia também Filosofias da Índia

CONQUISTA 
PSICOLÓGICA  
DO MAL, A

Heinrich Zimmer

detalhes
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descrição

Como exímio tecelão, Joseph Campbell colheu seus fios em todos os qua-
drantes do mundo. Ao pesquisar tradições, mitos, ritos, símbolos, pinturas e 
esculturas, objetos pré-históricos e lendas, o conjunto de sua notável obra 
colocou em evidência a trajetória espiritual de culturas cujas origens estão 
enraizadas em solo sagrado e que, apesar do tempo, continuam a oferecer 
significados psicológicos e existenciais que orientam a compreensão do hu-
mano até os nossos dias. O tecido de suas interpretações permite adentrar 
o espaço onde passado e presente, Oriente e Ocidente se encontram nas 
suas singularidades e semelhanças, pois para ele “os mitos são as máscaras 
de Deus por intermédio das quais os homens, em todos os lugares, têm pro-
curado se relacionar com as maravilhas da existência”.

ISBN 9788560804283
Páginas 352
Dimensão 16 x 23  cm

Assunto Mitologia
Leia também Coleção As máscaras 
de Deus; O poder do mito

DEUSAS  
— OS MISTÉRIOS  
DO DIVINO 
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Joseph Campbell

detalhes
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descrição

O leitor tem em mãos nada mais nada menos do que a primeira tradução 
completa dos Diálogos dos Mortos, de Luciano de Samósata, diretamente do 
Grego clássico para a nossa língua. Foram vertidos os 30 diálogos conheci-
dos, agora publicados nesta preciosa edição bilíngue, com os cuidados e a 
sensibilidade que tal empreitada exige.

O tradutor pretendeu manter-se na sombra radical, irrequieta e saborosa dos 
textos de Luciano e assim o fez. Mas conseguiu o virtuosismo de irradiar a 
luz necessária para que aquela escrita não perdesse o fogo que a alimenta e 
chamuscou boa parte da melhor literatura do Ocidente. De sorte que o leitor 
lê o grego antigo em roupas novas, com medidas que se equivalem. Isto é o 
melhor que um tradutor dá de si.

ISBN 9788572420136
Páginas 214
Dimensão 14 x 21 cm

Assunto Mitologia
Leia também O coração da filosofia

DIÁLOGO DOS 
MORTOS 
(edição grego-português)

Luciano de Samósata
Organização e tradução:  
Henrique G. Murachco

detalhes
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descrição

Este livro tem como tema a grandeza e a loucura do herói mais ilustre da mi-
tologia grega, o célebre realizador dos Doze Trabalhos. A narrativa o apresenta 
no ápice da glória, ao término dos famosos Trabalhos, quando é enlouquecido 
pela deusa Hera. Transtornado, ele mata esposa e filhos com as mesmas 
armas que fizeram sua fama. A peça focaliza um aspecto atualmente menos 
conhecido do mito, o que se poderia chamar talvez de o outro lado do herói. 
A obra de Eurípides alerta para os perigos que acompanham a grandeza 
excessiva e a ultrapassagem de limites que são próprios aos mortais. A edi-
ção, bilíngue, conta também com notas e um primoroso estudo introdutório 
assinado pela tradutora.

ISBN 8572420436
Páginas 224
Dimensão 16 x 23 cm

Assunto Mitologia
Leia também O coração da filosofia
 

HÉRACLES 
(edição grego-português)

Eurípides
Organização, tradução e notas: 
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descrição

Neste primeiro volume dos quatro que compõem As máscaras de Deus, 
Joseph Campbell aproxima-nos de um mundo e de uma experiência de 
vida que podem parecer distantes, mas ainda estão presentes em muitas 
das nossas crenças, medos e ansiedades. O autor aborda as mitologias dos 
povos de uma perspectiva não apenas antropológica, mas também histórica 
e psicológica; recria assim a textura de um passado que não ficou enterrado 
nas cavernas ou confinado a livros acadêmicos de difícil compreensão, mas 
que continua pulsando no âmbito do inesgotável mundo interior das culturas 
e dos indivíduos, despertando assim um interesse sempre atual.

ISBN 9788572420518
Páginas 424
Dimensão 16 x 23  cm

Assunto Mitologia
Leia também O poder do mito

MÁSCARAS DE DEUS, 
AS – VOLUME 1: 
MITOLOGIA  
PRIMITIVA

Joseph Campbell
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descrição

Este volume, segundo dos quatro que compõem a tetralogia As máscaras 
de Deus, inicia com uma reflexão sobre o diálogo mítico entre Oriente e 
Ocidente: Campbell mostra de maneira singular o encantamento onírico da 
tradição contemplativa oriental – cujo propósito é a identificação e fusão 
com o divino. A contrapartida ocidental revela a separação entre as esferas 
divina e humana; a questão suprema não é a identificação, mas o modo de 
relacionar-se com a divindade. Este volume aborda mitologias que se desen-
volveram na Suméria, no Vale do Nilo, na Índia dravídica, védica e budista, na 
China taoísta e confuciana, na Coreia, no Tibete e no Japão.

ISBN 8572420096
Páginas 448
Dimensão 16 x 23  cm

Assunto Mitologia
Leia também O poder do mito

MÁSCARAS DE DEUS, 
AS – VOLUME 2: 
MITOLOGIA  
ORIENTAL

Joseph Campbell

detalhes
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descrição

Este volume trata das relações entre o Oriente e Ocidente, de como as antigas 
cosmologias e mitologias foram transformadas e reinterpretadas nos mitos 
gregos e na Bíblia, bem como no Judaísmo, Cristianismo e Islamismo. O livro 
aborda questões da atualidade, com o autor desenvolvendo uma crítica à 
ortodoxia das devoções monoteístas, que têm como implicação a intolerância 
a partir da crença numa verdade única e excludente. A finalidade do trabalho 
monumental de Campbell, ao longo de todos os volumes de As máscaras de 
Deus, é acompanhar geográfica e historicamente o deslocamento de criaturas 
e povos em busca de espaços mais propícios, do que resultaram sincretismos 
e superposições de crenças e mitos.

ISBN 9788572420501
Páginas 472
Dimensão 16 x 23  cm

Assunto Mitologia
Leia também O poder do mito

MÁSCARAS DE DEUS, 
AS – VOLUME 3:  
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OCIDENTAL

Joseph Campbell
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descrição

Uma obra imprescindível para nossos dias. Aborda as funções vitais da mitologia 
na sociedade contemporânea, dada pelos artistas, literatos e pensadores, os 
criadores e os visionários de antigas e sempre novas aventuras espirituais. 
Neste volume, Joseph Campbell desenvolve as quatro funções básicas de toda 
mitologia, a saber: 1) despertar um sentimento de espanto / maravilhamento 
diante do mistério da existência; 2) oferecer uma cosmologia, uma imagem 
do universo compreensível apesar de sua infinitude temporal e espacial; 3) 
garantir uma ordem social a fim de integrar cada indivíduo em seu grupo de 
referência; e 4) introduzir esse indivíduo nas realidades de sua própria psique, 
onde encontrará as vias de sua realização espiritual. 

ISBN 9788560804108
Páginas 624
Dimensão 16 x 23  cm

Assunto Mitologia
Leia também O poder do mito

MÁSCARAS DE DEUS, 
AS – VOLUME 4:  
MITOLOGIA 
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Joseph Campbell
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descrição

Reelaboração de uma série de conferências proferidas pelo autor e compi-
ladas por Joseph Campbell em que diversos temas e questões do universo 
mítico indiano são trazidos à tona e aqui desvendados por Zimmer, magnífico 
intérprete da tradição oriental. O livro interpreta para o pensamento ocidental 
os temas centrais da lenda, do mito e do folclore hindus, colhidos diretamen-
te do sânscrito e ilustrados por setenta imagens da arte hindu. Trata-se de 
uma introdução ao pensamento simbólico e à interpretação das imagens da 
cultura hindu, procurando fazer com que as intuições budistas dos enigmas 
da vida e da morte sejam reconhecidas não apenas como temas orientais, 
mas universais.

ISBN 8572420185
Páginas 236
Dimensão 16 x 23  cm

Assunto Mitologia
Leia também Filosofias da Índia; 
A conquista psicológica do mal

MITOS E SÍMBOLOS 
NA ARTE E 
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Heinrich Zimmer
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descrição

O poder do mito é fruto de uma série de conversas mantidas entre o autor e 
o destacado jornalista Bill Moyers, numa brilhante combinação de sabedoria 
e humor. O casamento, os nascimentos virginais, a trajetória do herói, o sa-
crifício ritual e até os personagens heroicos do filme Guerra nas estrelas são 
aqui tratados de modo original. Campbell afirmava que os mitos passados 
nos ajudam a compreender o presente e a nós mesmos.

ISBN 9788572420082
Páginas 250
Dimensão 21 x 28  cm

Assunto Mitologia
Leia também Deusas: o mistério do divino 
feminino; Coleção As máscaras de Deus
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descrição

Este é um livro duplo. Na primeira parte, “A aceitação de si mesmo”, o autor 
discorre sobre autoconhecimento e autoaceitação, procurando responder 
algumas questões básicas relativas à existência.

Na segunda parte, “As idades da vida”, aborda as diferentes etapas da vida 
humana, mostrando que o homem caracteriza-se por um contínuo processo 
de renovação; que cada fase da vida – criança, jovem, adulto, idoso, senil – 
apresenta algo de novo, sendo única, não experimentada anteriormente. Nisso 
residiria a tensão da existência, e o estímulo para vivê-la.

ISBN 8572420215
Páginas 144
Dimensão 14 x 21  cm

Assunto Psicologia
Leia também Amo você sendo quem sou

ACEITAÇÃO DE SI 
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