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AQUISIÇÃO, PATOLOGIAS E CLÍNICA DE LINGUAGEM

Maria Francisca Lier-DeVitto e Lúcia Arantes (orgs.)

Este livro reúne artigos de pesquisadores, de diferentes universidades do país, cuja reflexão sobre a 
linguagem tem sido motivada ou mobilizada por enunciados que afetam, de um modo bem particular, a 
escuta do falante de uma língua. Falas estranhas estão em foco. Alerta-se o leitor para o fato de que o 
termo “estranho” não deve ser tomado como escudo para obscurecer diferenças entre aqueles deslizes 
assistemáticos (esperados ou aceitáveis – mesmo que imprevisíveis) e cristalizações sintomáticas de 
falas reconhecidas como patológicas. A novidade e originalidade dos trabalhos sobre as patologias 
e sobre a clínica de linguagem estão em linha direta com o diálogo estabelecido com Cláudia de 
Lemos e com os pesquisadores ligados a sua proposta sobre linguagem e sua aquisição. Neste livro, 
há encontros, mas não simetrizações ou reproduções, há exploração de conceitos, noções, relações 
que, ao iluminar convergências teóricas, deixa aparecer, no mesmo instante, singularidades. Este livro 
destina-se a estudiosos e profissionais de diversas áreas e de diferentes campos clínicos que tenham 
sido afetados e interrogados pela relação turbulenta e sofrida de um sujeito com a linguagem.

EDUC-Fapesp
ISBN 85-283-0334-9 • 2006 • 446 p. • 16x23 cm

ATLAS DE HISTOLOGIA 
Dos órgãos da audição e do equilíbrio

Paulo Roberto Pialarissi e Gilberto Gattaz (orgs.)

A ideia do Atlas de Histologia surgiu no Laboratório de Anatomia da PUC-SP com o objetivo de 
incrementar a possibilidade de estudo das estruturas microscópicas dos órgãos auditivos e vestibulares 
aos alunos da disciplina “Fundamentos biológicos: audição”, do curso de Fonoaudiologia. 
O livro se inicia com uma breve explicação da técnica usada para a preparação das lâminas 
do Osso Temporal, seguida de fotos do Osso Temporal, apresentando, assim, suas estruturas 
macroscópicas e das fotomicrografias das estruturas dos órgãos auditivos e vestibulares, a partir da 
orelha externa até a orelha interna, com destaque para a cóclea e também para o órgão de Corti.

EDUC
ISBN 85-283-0332-2 • 2006 • 92 p. • 17x24 cm

ATRAVÉS DOS DISCURSOS 
A construção do saber na fonoaudiologia 

Alessandra Felice

Material há muito esperado, este livro oferece elementos para que a fonoaudiologia se 
compreenda como disciplina, carente de objetos teóricos singulares, produzidos pelo seu próprio 
movimento, com base em sua própria práxis. A obra traz ao leitor a complexidade inerente à 
relação entre as demandas clínicas da fonoaudiologia e seus recursos teóricos e métodos.

EDUC-Fapesp 
ISBN 85-283-0269-5 • 2003 • 208 p. • 16x23 cm
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CONTROLE DE ESTÍMULOS E COMPORTAMENTO OPERANTE
Uma (nova) introdução

Tereza Maria de Azevedo Pires Sério, Maria Amalia Andery, Paula Suzana Gioia e Nilza Micheletto

Todo o rigor da metodologia experimental na produção de conhecimento é apresentado em 
uma sequência e uma linguagem ao mesmo tempo precisa e simples, como convém ao 
aprendiz iniciante na abordagem. Preciosa também é a ênfase dada a cada conceito como 
comportamento produzido na relação organismo–ambiente, em contrapartida à visão tradicional, 
na psicologia e na cultura, de determinantes internos para explicar o comportamento.

EDUC
ISBN 978-85-283-0376-6 • 2008 (3ª ed. rev.) • 206 p. • 11x18 cm

CONVERSA SOBRE TERAPIA

Bilê Tatit Sapienza

A autora nos traz o universo presente no encontro terapêutico através do relato de um atendimento 
a uma paciente, enraizado na fenomenologia heideggeriana, que nos põe frente a frente com 
questões como o acolhimento, a suspensão do julgamento, a ética, o sigilo, a proximidade entre 
paciente e terapeuta, a intimidade, o propósito terapêutico, seus limites e possibilidades.

EDUC-Paulus
ISBN 85-283-0296-2 • 2008 • 159 p. • 13x18 cm

DASEINSANALYSE E ESQUIZOFRENIA
Um estudo na obra de Medard Boss

Ida Elizabeth Cardinalli

Nesta obra, a autora realiza a possibilidade de aproximação com o pensamento de Medard Boss, 
profundamente influenciado por Martin Heidegger, assim como de sua compreensão da doença, 
em especial a esquizofrenia. Ida Elizabeth Cardinalli realiza este trabalho percorrendo o caminho 
fenomenológico, priorizando o esclarecimento da experiência do existir esquizofrênico.

EDUC-Fapesp
ISBN 85-283-0324-1 • 2004 • 175 p. • 14x21 cm
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DRAMA DA VIDA COTIDIANA, O

Karl E. Scheibe

Este livro, originalmente publicado pela Universidade de Harvard, faz uma análise da sociedade a partir da 
perspectiva do autor, Karl E. Scheibe, que vê o dia a dia como um drama. Ele cita Chico Buarque: “Eu hoje 
fiz um samba bem pra frente, dizendo o que realmente é que eu acho”. É assim que o autor encara também 
este livro, estabelecendo sua posição dentro desta abordagem inusitada da psicologia, oferecendo 
perspectivas provocantes. Scheibe analisa os mais diversos aspectos que influenciam o cotidiano, como 
esquizofrenia, a jogatina, sexo, indiferença, com um texto acessível, mas eficaz. Assim, ele faz com 
que a psicologia entre em contato com a vida complexa que a maioria das pessoas vive em silêncio.

EDUC
ISBN 85-283-0325-X • 2005 • 288 p. • 16x23 cm

EFEITO DA SUBMISSÃO A ESTRESSORES CRÔNICOS E MODERADOS, O

Cassia R. C. Thomas

O estudo feito nesta obra faz parte de uma área de extrema importância na psicologia: a análise 
das psicopatologias, realizada através de investigações com animais em laboratório. Aqui, a 
autora estuda o fenômeno da depressão através de um modelo experimental engenhoso, que 
revela como se instala a anedonia, a modificação pela qual o organismo passa e se torna incapaz 
de ser controlado por eventos que anteriormente mantinham seu comportamento. Através 
desse modelo, também é possível apresentar propostas comportamentais que, sem a utilização 
de medicamentos, revertem o quadro depressivo a um funcionamento bem adaptado.

EDUC
ISBN 85-283-0318-7 • 2005 • 89 p. • 14x21 cm

ENTRE A LINGUAGEM DOS DIREITOS E A LINGUAGEM DOS RISCOS
Os consentimentos informados na reprodução humana assistida 

Vera Sonia Mincoff Menegon

Situado em tempos de aceleração biotecnológica, o livro Entre a linguagem dos direitos 
e a linguagem dos riscos: os consentimentos informados na reprodução humana 
assistida caracteriza-se pelo diálogo interdisciplinar, realizado com base na psicologia 
social, e destina-se tanto às ciências humanas e sociais como às biomédicas.
“Esta obra trata de um relevante aspecto no atual ambiente sociotecnológico, pródigo em gerar 
perplexidades. O foco da autora se dirige para as atribuladas relações entre pacientes e a 
medicina com seus objetos técnicos. Estudam-se as práticas discursivas que usam a linguagem 
dos riscos presentes nos documentos de consentimento informado para usuários de serviços 
de reprodução assistida com vistas à aceitação de intervenções com várias instabilidades 
em seus desfechos. O livro mostra com elegância, originalidade e riqueza de detalhes como 
o uso do ‘consentimento informado’ pode se tornar um exercício de ‘informação consentida’ 
aos consumidores – como se assim estivessem devidamente cientes de suas decisões.”

EDUC-Fapesp
ISBN 85-283-0335-7 • 2006 • 445 p. • 14x21 cm
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ENVELHECIMENTO COM DEPENDÊNCIA: REVELANDO CUIDADORES

Ursula Margarida S. Karsch (org.)

Pesquisadoras sobre o tema, as autoras trabalham, entre outras, com pessoas que, por 
terem experienciado recente episódio de AVC (acidente vascular cerebral), com séria perda 
da capacidade funcional, envelhecerão na dependência de alguém. Analisando suas 
condições de vida, descobrem que este “cuidador especial” será, em geral, ele também, 
uma pessoa em fase de envelhecimento, necessitando de apoio. Importante obra, num 
momento em que a sociedade brasileira se dá conta de seu próprio envelhecimento.

EDUC
ISBN 85-283-0137-0 • 2004 • 246 p. • 14x21 cm

EPISTEMOLOGÍA CUALITATIVA Y SUBJETIVIDAD

Fernando González Rey 

O autor reúne conceitos da psicologia da personalidade e da psicologia social. Enfoca o desenvolvimento 
epistemológico da psicologia, analisa definições teóricas sobre a personalidade e o sujeito psicológico, 
trata da investigação qualitativa nas ciências sociais, discute a análise de conteúdo na utilização dos 
instrumentos qualitativos. Finaliza com a discussão da epistemologia qualitativa em psicologia.

EDUC
ISBN 85-283-0112-5 • 2003 • 387 p. • 14x21 cm

EPISTEMOLOGIA E MÉTODO NA OBRA DE C. G. JUNG

Eloisa M. D. Penna

O que nós clínicos fazíamos, de um certo modo intuitivo, na Universidade, mostrava grandes desafios. 
Qual é o método junguiano? Isto é, há um método junguiano? Como orientar nossos alunos em 
suas pesquisas sem a forma mais objetiva e descritiva de um método? Aqui está o valor deste livro 
e de sua autora. Eloisa Penna, há anos lecionando na PUC-SP, onde há uma equipe de professores 
que seguem a orientação da psicologia analítica, fornece uma base epistemológica segura para 
todos ao refletir sobre essas questões e extrair da obra junguiana os princípios básicos que podem 
guiar um trabalho acadêmico. É uma obra original e bastante elogiada internacionalmente.  

Livro Finalista - 56º Jabuti 

EDUC-Fapesp
ISBN 978-85-283-0457-2 • 2013 • 244 p. • 16x23 cm
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ESCUTA E SUBJETIVAÇÃO
A escritura de pertencimento de Clarice Lispector

Dany Al-Behy Kanaan 

Esta obra atinge tanto o público interessado especificamente na obra de Clarice Lispector quanto 
leitores pertencentes ao campo das teorias e práticas subjetivas. A análise que o autor faz do texto 
clariceano abre caminho para uma discussão acerca da escuta, da construção narrativa da experiência 
subjetiva e da escrita como construção de laço de pertencimento, temas caros ao universo da clínica. 

EDUC-Casa do Psicólogo
ISBN 85-283-0264-4 • 2002 • 213 p. • 14x21 cm

ESTUDO DA LINGUAGEM PELA PSICOLOGIA, O
Uma aproximação entre Skinner e Bakhtin

Maria Eliza Mazzilli Pereira

Surpreendentes compatibilidades entre os dois autores são desvendadas aqui pela 
autora, a partir da constatação de que ambos tratam a linguagem como fazer verbal 
socialmente determinado. Não se trata de sustentar uma identidade entre as abordagens 
de Skinner e Bakhtin, mas a desafiante hipótese de aproximação entre os dois pensadores 
enriquece a reflexão tanto da psicologia quanto das ciências da linguagem. 

EDUC
ISBN 85-283-0234-2 • 2000 • 244 p. • 16x23 cm

ESTUDOS SOBRE A ATIVIDADE DOCENTE
Aspectos teóricos e metodológicos em questão

Alda Judith Alves-Mazzotti, Neiza de Lourdes F. Fumes, Wanda Maria Junqueira de Aguiar (orgs.)

Esta publicação apresenta um conjunto de artigos que foram produzidos de forma articulada e integrada, 
por meio do Programa Nacional de Cooperação Acadêmica, Procad, entre os programas de pós-
graduação em Educação da Ufal, da PUC-SP e da Universidade Estácio de Sá. Ao ser eleita a pesquisa 
sobre a Atividade Docente como foco desse Procad, buscou-se subsidiar, contribuir e identificar possíveis 
entraves e dificuldades para o avanço da educação brasileira, inovar no tratamento teórico-metodológico 
dado a tais estudos e, ainda, oferecer subsídios para o aprimoramento dos processos de formação de 
professores, a partir da socialização dos conhecimentos produzidos. É justamente para cumprir essa meta 
que será apresentada, neste livro, parte da produção alcançada pelo grupo até o presente momento.

EDUC-Edufal
ISBN 978-85-283-0336-0 • 2010 • 136 p. • 16x23 cm
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HISTÓRIA DA PSICOLOGIA NO BRASIL
Novos estudos 

Marina Massimi e Maria do Carmo Guedes (orgs.)

Apresentando o estudo da obra de pesquisas realizadas até o momento sobre a história da 
psicologia no Brasil, esta coletânea traz importantes contribuições sobre a historiografia geral 
da psicologia, sobre o percurso histórico da psicologia no Brasil e sobre a consolidação, no 
país, de abordagens específicas. Constitui material essencial para uso didático na perspectiva 
histórica nos currículos de graduação e pós-graduação em psicologia, em especial na disciplina 
“História da Psicologia”, que comparece de forma cada vez mais frequente nesses currículos.

EDUC-Cortez
ISBN 85-283-0300-4 • 2004 • 252 p. • 16x23cm

METAMORFOSE, ANAMORFOSE E RECONHECIMENTO PERVERSO
A identidade na perspectiva da Psicologia Social Crítica

Aluísio Ferreira de Lima

Em Metamorfose, anamorfose e reconhecimento perverso: a identidade na perspectiva da 
Psicologia Social Crítica, Aluísio Ferreira de Lima mostra a importância de discutir a questão do 
reconhecimento, mais especificamente, a possibilidade daquele que se dá de forma perversa, 
pois a luta pelo reconhecimento pode ter esvaziado seu potencial transformador pela simples 
possibilidade de um reconhecimento que seja ilusório, atendendo a interesses instrumentais do 
sistema, tornando-se, assim, perverso. Com isso, busca desenvolver a ideia de reconhecimento 
perverso e integrá-la com a noção de metamorfose bem como com a de anamorfose, apontando 
para a construção de uma teoria da identidade, compatível com uma psicologia social crítica.

EDUC-Fapesp
ISBN 978-85-283-0415-2 • 2010 • 376 p. • 14x21 cm

MÉTODO ESPECULATIVO EM FREUD, O

Leopoldo Fulgencio

Este livro faz uma análise da natureza e função da metapsicologia em Freud, mostrando que a teoria 
psicanalítica é composta por dois tipos de teoria: uma empírica, a psicologia dos fatos clínicos, que 
são os fundamentos da ciência psicanalítica, e outra, especulativa, a metapsicologia. Esta última é 
caracterizada pelo próprio Freud como uma “superestrutura especulativa da psicanálise, onde cada parte 
pode ser sacrificada ou trocada sem dano nem remorso, a partir do momento em que uma insuficiência 
é constatada” (Autobiografia, 1925). Ao fazer uma análise histórico-crítica do pensamento de Freud, o 
autor demonstra a procedência da avaliação que Heidegger fez sobre ele, em 1965: “A metapsicologia 
de Freud é a transposição da filosofia neokantiana [da natureza] ao ser humano. Por um lado, ele [Freud] 
usa as ciências naturais e, por outro, a teoria kantiana da objetividade” (Seminários de Zollikon).

EDUC-Fapesp
ISBN 978-85-283-0367-4 • 2008 • 490 p. • 14x21 cm
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NA PRESENÇA DO SENTIDO
Uma aproximação fenomenológica a questões existenciais básicas

João Augusto Pompéia e Bilê Tatit Sapienza

Nesse conjunto de palestras, organizadas por Bilê Tatit Sapienza, João Augusto Pompéia 
apresenta questões originais do homem a partir do entrelaçamento de sentido pertinente a elas 
próprias e revela caminhos possíveis de explicitação e compreensão da existência humana.

EDUC-ABD
ISBN 978-85-283-0416-9 • 2010 (2ª ed.) • 246 p. • 13x18 cm

PAI POSSÍVEL, O
Conflitos da paternidade contemporânea 

Durval Luiz de Faria 

O tema deste livro – os conflitos do pai no relacionamento com os filhos em um contexto de 
mudanças familiares típico do século XX – tem, por si só, um escopo de interesse mais amplo do 
que o da área acadêmica em que se insere – a psicologia clínica. O autor aponta a necessidade 
de uma releitura dos papéis da paternidade instaurada pelo movimento histórico e cultural que 
inseriu a mulher no mercado de trabalho e retirou do homem o papel de provedor único.

EDUC-Fapesp
ISBN 85-283-0272-5 • 2003 • 286 p. • 16x23 cm

PERDA DO SEIO, A
Um trabalho psicanalítico institucional 
com mulheres com câncer de mama

Rubia Nascimento Zucchin

Realizando um trabalho de campo em hospital com algumas mulheres por ocasião do diagnóstico 
de câncer de mama com indicação de mastectomia, a autora relata seu comovente trajeto. 
Manejando com precisão os conceitos, ouvindo pacientes e médicos, seu trabalho revela-se 
contribuição importante para todos os envolvidos no doloroso evento de um câncer de mama, 
inclusive o psicanalista, cuja atuação vem revelando papel relevante nesse terrível momento.

EDUC-Fapesp-Casa do Psicólogo
ISBN 85-283-0301-2 • 2004 • 179 p. • 14x21cm
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PROCESSAMENTO SIMBÓLICO-ARQUETÍPICO 
Pesquisa em psicologia analítica

Eloisa M. D. Penna

Em Processamento simbólico-arquetípico: pesquisa em psicologia analítica, Eloisa M. D. Penna 
audaciosamente propõe um método de pesquisa em psicologia analítica, ensinando-nos a operar 
as ferramentas que dariam ao trabalho uma marca junguiana. A partir da análise de vários trabalhos 
de mestrado e doutorado, vai pincelando o que seria um método com características junguianas, 
com várias etapas, nas quais ressalta: a pesquisa sobre o símbolo, a amplificação simbólica, o 
aprimoramento da atitude simbólica na relação pesquisador-pesquisado, assim como aponta as 
implicações éticas da atividade científica em geral e do pesquisador junguiano, em particular. Esse 
método  em pesquisa analítica  é denominado, por ela, processamento simbólico-arquetípico.

EDUC-Fapesp
ISBN 978-85-283-0475-6 • 2014 • 216 páginas • 16x23 cm

PROSTITUIÇÃO INFANTO-JUVENIL NA MÍDIA
Estigmatização e ideologia

Leandro Feitosa Andrade

O autor apresenta minuciosa análise dos meandros da campanha de denúncia da prostituição 
infanto-juvenil encabeçada pelo jornal Folha de S. Paulo nos anos 1990. Desmonta as armadilhas 
de uma produção discursiva que se propõe “humanitária”, mas que se revela abusiva contra as 
próprias crianças e adolescentes em nome dos quais tal campanha desfralda sua bandeira.

EDUC-Fapesp
ISBN 85-283-0281-4 • 2004 • 252 p. • 14x21 cm

PSICOLOGIA
Uma (nova) introdução

Luís Claudio M. Figueiredo e Pedro L. Ribeiro de Santi

Este livro leva o leitor a refletir sobre as condições socioculturais que propiciaram o aparecimento 
de diferentes teorias psicológicas e, atualmente, sua difusão, sobretudo na área clínica.

EDUC
ISBN 978-85-283-0369-8 • 2008 (3ª ed.) • 104 p. • 11x18 cm
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PSICOLOGIA E AMBIENTE

Eda T. de Oliveira Tassara, Elaine Pedreira Rabinovich, Maria do Carmo Guedes (eds.)

Esta coletânea reflete a história de construção de objetos e métodos da psicologia ambiental, 
mostrando a diversidade de momentos que constituem as abordagens contemporâneas, na 
direção da busca de conhecimento comprometida eticamente com o aprimoramento das ações de 
transformação das relações homem-natureza e homem-homem. Seus vários capítulos, de autoria 
de prestigiados pesquisadores da psicologia ambiental, constituem um panorama mundial do 
pensamento contemporâneo sobre o substrato psicossocial da relação cultura-técnica-ambiente.

EDUC
ISBN 85-283-0299-7 • 2004 • 414 p. • 16x23 cm

PSICOLOGIA NO BRASIL, A
Leitura histórica sobre sua constituição

Mitsuko Aparecida Makino Antunes 

Pensando a psicologia como construção histórica, a autora discute o desenvolvimento de 
ideias e práticas psicológicas específicas, sua base epistemológica e os fatores contextuais 
envolvidos. A trajetória da psicologia brasileira em sua conquista da autonomia é aqui 
mapeada através do trabalho de algumas instituições médicas e educacionais.

EDUC-Unimarco
ISBN 85-283-0138-9 • 2007 (5ª ed.) • 129 p. • 14x21 cm

SEMINÁRIOS DE ZOLLIKON
Martin Heidegger

Medard Boss (ed.)
Gabriela Arnhold e Maria de Fátima de Almeida Prado (trads.) 

Discussão de fundamentos filosóficos para uma medicina psicossomática através de seminários 
conduzidos pelo filósofo Martin Heidegger para alunos e assistentes de psiquiatria em Zollikon de 1959 a 
1969. Diálogos e correspondência de mais de 250 cartas trocadas com o psiquiatra suíço Medard Boss.

EDUC-ABD-Vozes
ISBN 85-283-0265-2 • 2001 • 311 p. • 16x23 cm
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TERAPIA FONOAUDIOLÓGICA ASSISTIDA POR CÃES

Camila Mantovani Domingues

Camila Mantovani Domingues é referência nacional na área de Terapia Assistida por Cães. Ganhou prestígio 
e exerce liderança junto a entidades e profissionais da saúde envolvidos com essa proposta, divulga 
regularmente seu trabalho em eventos científicos e forma fonoaudiólogos para atuarem clinicamente 
em diversos segmentos. Desse processo decorre, a meu ver, a abertura de um novo, e promissor, 
campo de atuação e pesquisa na fonoaudiologia brasileira, que acompanha tendências internacionais 
contemporâneas. Em seu texto, sensível e consistente, o leitor verá fluir esse processo vigoroso.

EDUC
ISBN 978-85-283-0339-1 • 2010 • 122 p. • 14x21 cm

TRANSFORMAÇÕES HUMANAS
Encontros, amor ágape e resiliência

Aparecida Magali de Souza Alvarez

Transformações humanas: encontros, amor ágape e resiliência aborda o processo que 
possibilita o despertar da sabedoria humana. Fala de sofrimentos, quedas e de momentos 
de encontros transformadores – banhados em amor ágape – entre seres que se escutaram 
e se acompanharam na busca do sentido de suas vidas. Fala de transformações...
Soviético, sobrevivente e ex-prisioneiro do Carandiru; José, acordando para a vida e encontrando 
finalmente a morte; Priscila, a mulher da casa-caverna; assim como as vozes e caminhos do 
velho morador de rua Paulo e da professora Sílvia, plena de ágape em suas ações, introduzem-
nos nas tramas deste livro, ecoam em nossas almas com suas histórias de vida traduzidas nos 
contos e relatos de abertura da obra, convidando-nos a passear com eles por seus mundos de 
dores, desesperanças, sonhos e transformações. Envolvendo-nos em seu “convite para pensar”, 
através de caminho inter e transdisciplinar, Aparecida Magali de Souza Alvarez nos ilumina na 
interpretação das nuances desse fenômeno complexo que se apresenta ao nosso olhar.

Finalista no concurso ao Prêmio Jabuti 2012

EDUC-Edusp-Fapesp
ISBN 978-85-283-0427-5 • 2011 • 300 p. • 16x23 cm

VIOLÊNCIA, SAÚDE E TRABALHO
(uma jornada de humilhações)

Margarida Maria Silveira Barreto

As originais conclusões desta primorosa análise da retórica discursiva de trabalhadores 
sobre saúde, doença e trabalho, com base em referencial teórico-filosófico de Espinosa 
e Vygotsky, instigam reflexões sobre a humilhação, o autoritarismo do poder, a “inclusão 
pela exclusão” e suas implicações para a saúde do trabalhador/cidadão, articulando 
novas contribuições para o conhecimento nas áreas de psicologia social e saúde. 

EDUC-Fapesp
ISBN 85-283-0293-8 • 2006 • 233 p. • 14x21 cm


