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A Primavera Editorial é uma 
editora feminista e que acredita 
que a leitura pode transformar a 

vida das mulheres.

Mulheres que leem são 
protagonistas das suas histórias.
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Este livro é um guia urgentemente necessário para refletir,
discutir e encarar o alarmante e crescente aumento da
ansiedade e estresse nas jovens meninas. Embora esses
dois quadros tenham aumentado entre os adolescentes, os
estudos confirmam que dispararam entre as meninas – e isso
em todo o mundo!

Baseada nas experiências como psicóloga clínica e
especialista em desenvolvimento de adolescentes, Dra.
Damour traz de forma leve e direta soluções práticas – porém
sempre apoiadas em pesquisas – para abordar assuntos que
estejam sendo os causadores do estresse e ansiedade nas
garotas com quem convivemos. Estresse e Ansiedade lhe
fortalecerá com munições suficientes para que você consiga
refletir e conversar, de igual para igual, com sua garota, pois
aquelas que aprendem a encarar seus medos descobrem
como podem ser corajosas.
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As Jornadas anuais PSICANÁLISE: BION têm promovido a
discussão acerca das contribuições de Wilfred R. Bion à
Psicanálise, privilegiando a dimensão da experiência
clínica. A temática nos expõe a três conceitos que organizam
momentos determinantes do pensamento psicanalítico a
respeito do trabalho clínico. Se TRANSFERÊNCIA é a
teorização básica nos referenciais de Freud e de Melanie
Klein, TRANSFORMAÇÕES é a tentativa de Bion de abarcar e
organizar um campo analítico em contínua expansão, assim
como de criar um modelo de funcionamento mental em
sintonia com a visão científica do século XX. Por sua vez,
ENCONTRO ESTÉTICO é um conceito em formação, o qual
aponta um caminho de novas expansões, tentando atender o
que nos surge como misterioso, desconhecido e disponível
quando aceitamos seguir os passos de Bion em suas
contribuições após 1965.
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Transferência, transformações, encontro estético
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Ao buscar apreender, do ponto de vista do percurso
freudiano, a presença constitutiva do pensamento trágico,
a psicanalista Jassanan Amoroso Dias Pastore recupera um
tema fundamental que tem sido negligenciado na
literatura e no corpo teórico-clínico da psicanálise
contemporânea: o do pensamento trágico. A autora
procura alcançar este objetivo ao refletir sobre as relações
entre a filosofia trágica e a teoria freudiana.

O livro de Jassanan torna-se assim uma contribuição notável
e muito significativa. Ao pesquisar possíveis conexões entre a
tragédia ática, o trágico schopenhaueriano e o trágico em
Freud, Jassanan amplia nosso enfoque teórico que, por sua
vez, nos estimula a repensar nosso trabalho analítico na
prática clínica. Além disso, este livro constitui um recorte que
situa a psicanálise na história das ideias.
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É bem difícil encontrar alguém que jamais teve um ataque
de ciúme, nunca sentiu medo, culpa ou solidão, não sabe o
que é ter indecisão e nem dúvidas sobre a própria vida
sexual.

O nó que une as relações humanas é, muitas vezes, difícil de
desatar e de entender sem ajuda especializada. Por isso, a
busca incessante por soluções para nossas angústias mais
íntimas nos é inerente. Muitas delas podem ser encontradas
nesta obra, que traz questionamentos reais, feitos por
internautas, leitores e ouvintes da autora, sobre casamento,
sexo, ciúme, separação, relação com amigos e família,
autoimagem, entre outros temas.

Em formato de pergunta e resposta, o livro fornece ao leitor
dicas práticas para lidar com várias de suas preocupações da
melhor maneira possível, mas também dá ferramentas para
que ele próprio encontre seus caminhos, sempre em
linguagem objetiva e de fácil entendimento.
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livros de negócios e psicologia. 
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