CATÁLOGO VIA VERITA
PORTUGUÊS

A BESTA E O
SOBERANO

Nesse seminário, Derrida desconstrói a
distinção histórica entre o homem e o
animal.

ISBN 9788564565449

"A questão do animal também foi, aqui e
alhures, uma de nossas preocupações
permanentes. A besta, porém, não é
exatamente o animal, e foi só depois
repentinamente, depois de ter escolhido
esse título, a letra desse título, a besta e o
soberano, que comprrendi ao menos uma
das linhas de força ou uma das conotações
silenciosas, mas insistentes nisto que me
parece impor a própria letra, até o meu
inconsciente, até o inconsciente do título,
A besta e o soberano, ou seja, a diferença
sexual marcada na gramática dos artigos
definidos."

Jacques Derrida
outubro 2016
492 p

Jacques Derrida (1930 - 2004) foi um dos mais
importantes filósofos do século XX que nasceu em El-Biar,
Argélia. Ele iniciou durante a década de 1960 a teoria da
Desconstrução em filosofia que trata de uma
metodologia que propõe uma análise particular dos
textos.

A ESSÊNCIA
DA LIBERDADE
HUMANA
ISBN 9788564565067

Martin Heidegger
outubro 2013
348 p

Martin Heidegger (1889 - 1976) foi um filósofo, escritor,
professor universitário e reitor alemão. Ele foi um
pensador
seminal
na
tradição
continental
e
hermenêutica filosófica, e é "amplamente" reconhecido
como um dos filósofos mais originais e importantes do
século XX.

Nesse texto de 1931 que abre a fase tardia
de sua obra, Heidegger discute uma vez
mais com Immanuel Kant o ser do homem.
Assim, surge a princípio o problema da
razão finita e a crítica kantiano às
pretensões dogmáticas de uma razão que
pretende poder conhecer tudo, para além
de todo e qualquer limite.
A questão, para Heidegger, porém, está
justamente no fato de não ser a razão
apenas que se mostra como finita, mas
antes também é mais radicalmente a
própria existência humana. Pensar, com
isso, aparece como um traço essencial do
ente que morre. A Essência da liberdade
humana: introdução à filosofia são
expressões que se requisitam aqui, porque
a filosofia concretiza radicalmente a
essência
da
liberdade
do
ente
finito.Derrida desconstrói a distinção
histórica entre o homem e o animal.

A EXISTÊNCIA
PARA ALÉM
DO SUJEITO
ISBN 9788564565036

Ana Maria Lopez
Calvo de Feijoo
novembro 2011
207 p

A existência para além do sujeito, livro da
professora Ana Maria Feijoo, procura
pensar a psicologia e a psiquiatria para
além das amarras da subjetividade, como
expressão máxima dos problemas do
existir no espaço e no tempo.
Com isso, o livro abre todo um campo de
novas
perspectivas
que
alteram
substancialmente o foco da compreensão
e
do
tratamento
dos
problemas
existenciais.

Ana Maria Lopez Calvo de Feijoo coordena desde 2010
o grupo de Pesquisa Psicologia Existencial e suas Práticas.
Ana Maria também coordena um projeto de extensão:
Laboratório de Fenomenologia e Estudos em Psicologia
da Existência e também um projeto de Iniciação Científica,
de pesquisa sobre suicídio, na Universidade do Estado do
Rio de Janeiro.

A ÉTICA NAS
FAMÍLIAS
CONTEMPORÂNEAS
ISBN 9786588337189

Caio Monteiro Silva
junho 2021
210 p

Caio Monteiro Silva é formado em Psicologia pela
Universidade de Fortaleza e Gestalt-Terapeuta pelo
Instituto Gestalt do Ceará. Atualmente é Doutorando pelo
Programa de Pós-Graduação em Psicologia da
Universidade Federal do Ceará. Atua clinicamente sob a
perspectiva
das
abordagens
FenomenológicoExistenciais.

Viajando pelas aleias da antropologia, da
sociologia, da história, do cinema e, em
especial, da filosofia, o livro busca refletir
sobre o conceito de família na
contemporaneidade a partir das análises
dos filmes Abril Despedaçado e Boyhood.

A FALTA QUE
MARX NOS
FAZ
ISBN 9788564565562

Marco Antônio
Casanova
março 2017
249 p

Marco Antônio Casanova é doutor em filosofia pela
UFRJ/Universidade de Tübingen, Pós-doutorado –
Universidade de Freiburg, Professor Adjunto do
Departamento de Filosofia da UERJ, Presidente da
Sociedade Brasileira de Fenomenologia, Ele é autor de
diversos livros como
Compreender Heidegger, A
persistência da burrice, A eternidade frágil e Tédio e
Tempo.

A
FENOMENOLO
GIA DE
HUSSERL
ISBN 9788564565326

Dan Zahavi
novembro 2015
222 p

Dan Zahavi é um filósofo dinamarquês nascido em 1967.
Atualmente, ele é professor de filosofia na Universidade
de Copenhague e na Universidade de Oxford. Seus textos
tem como foco a fenomenologia (especialmente na
filosofia de Edmund Husserl) e a filosofia da mente.

A falta que Marx nos faz não é um livro sobre
Marx, mas um livro sobre o mundo
contemporâneo. A partir de uma reunião de
textos inéditos, Marco Casanova procura
mostrar o quanto a falta de Marx no nosso
tempo não se confunde com uma espécie de
desinteresse pontual pelo pensamento
marxiano ou com uma arrogante pretensão de
vitória do ideário neoliberal, mas antes com o
obscurecimento do farol crítico representado
pela figura de Karl Marx em todo o mundo
contemporâneo. A noção de revolução não foi
um simples termo no século XX, ela foi um
grito de guerra e um chamado à
transformação.
Passando por temas como a ‘laid époque’,
como a incongruência máxima do afã
contemporâneo por crescimento acima de
tudo e de todos, como o recrudescimento do
fundamentalismo religioso, o livro procura
resgatar a veia cáustica de um pensamento
comprometido com o combate a todas as
formas de alienação e conformismo.

Dan Zahavi acompanha de maneira
introdutória neste livro as diversas fases
da obra de Edmund Husserl, desde a
descoberta da intencionalidade e da
essência intencional da consciência,
passando pela eidologia própria ao
período do livro Ideias para uma
fenomenologia transcendental ou para
uma filosofia fenomenológica até os textos
ligados à noção de intersubjetividade.
Sempre com exemplos cotidianos, Zahavi,
um dos grandes nomes da fenomenologia
hoje no mundo, aproxima o leitor de um
dos autores mais importantes do século
XX.

A FONTE
ISBN 9788564565166

Angela Carneiro

outubro 2014
75 p

Ângela Carneiro é uma escritora, ilustradora e
tradutora brasileira. Formada em Pedagogia pela
PUC/RJ, mestre em Educação e autora de uma tese
sobre criatividade. Estudou artes plásticas e línguas.
Foi professora de expressão gráfica na Faculdade de
Arquitetura e Urbanismo da UFRJ.

A MEMÓRIA
NA
ANTIGUIDADE
ISBN 9788564565241

Izabela Bocayura
janeiro 2015
122 pg

Izabela Aquino Bocayuva tem como pesquisa atual é
discernir nos primórdios da filosofia, em Platão, os
elementos decisivos capazes de ter instaurado, frente às
demais modalidades discursivas, a filosofia como uma
inteiramente outra maneira de estruturar o discurso,
mas também de modular um modo de perceber a
realidade, mas também de comportar-se frente a tudo e
a todos.

Uma tentativa laboriosa de desvendar a
origem do que vivi nos últimos tempos e
que resultou numa dolorosa e prolongada
alteração da consciência do meu estar no
mundo. Seja qual for o resultado que
venha a ter, este é um relato de
esperança.
De crença na possibilidade de um
renascimento, de uma reintegração no
fluxo da vida, de onde me senti por longo
tempo apartada, como se só uma parte de
mim estivesse inserida na continuidade do
real, enquanto a outra se debatia, à deriva,
o que era familiar tornado inalcançável por
uma irremediável imposssibilidade de
apreensão do que antes me alicerçava.

Os antigos tiveram uma relação muito
intensa com a memória, tão intensa que
primeiramente nem precisavam registrá-la
materialmente. A tradição oral e as
comemorações festivas foram, por muito
tempo, suficientes para dar conta do
entretecer da cultura. A voz do poeta, que
tornava perene os feitos heroicos,
imortalizando os belos gestos foi marca
indelével da Antiguidade.
Não teríamos muito que aprender com os
antigos? Com o transcurso do tempo, o
memorável, ao invés de ser o mais nobre,
passou a ser o mais insignificante
momento. A memória na atualidade é
eminentemente do registro do dado, mas
um registro que se atropela em seu
próprio tropel. Não se trata aqui de
demonizar nossa época, mas o contato
com os antigos e sua relação com a
memória nos propicia a saudável situação
de questionarmos a nós mesmos.

A MÍSTICA, A
SERENIDADE E A
ESPIRITUALIDADE
ISBN 9788564565999

Patrick Wagner de
Azevedo
novembro 2019
235 pg

Doutor em Psicologia pela Universidade Federal
Fluminense, Patrick Wagner de Azevedo, tem
experiência na área de Psicologia, com ênfase em
Fenomenologia, Psicologia Analítica e Relações
Interpessoais. Atuando principalmente nos seguintes
temas: espiritualidade e religião, desejo e
sexualidade, limitações sensoriais, percepção e
cognição, existência e liberdade, mitologia.

A ONTOLOGIA
GESTÁLTICA
DE PAUL
GOODMAN
ISBN 9788564565609

Marcus Cézar Belmino
agosto 2017
376 p

Marcus Cézar Belmino é formado em Gestalt-terapia
pelo Instituto Gestalt do Ceará. Professor do curso de
psicologia tem experiência como psicoterapeuta com
atuação na clínica particular em atendimento individual
(adulto e adolescente), de casal e grupos. Também tem
experiência como supervisor de psicologia clínica.
Professor convidado de formações e especializações
em Gestalt-terapia em vários Institutos pelo Brasil.

A
mística,
a
serenidade
e
a
espiritualidade:
a
fenomenologia
hermenêutica
de
Heidegger,
as
experiências
espirituais
e
a
daseinsanálise é um livro do professor e
psicoterapeuta Patrick Wagner de Azevedo
que procura pensar o lugar da mística e
das
experiências
espirituais
na
constituição da compreensão e do
tratamento dos problemas existenciais em
geral.
Em diálogo constante com a obra de
Heidegger, Patrick Wagner Azevedo traça
um panorama rico das diferenças
estruturais da daseinsanálise em relação
às outras abordagens em geral e se vale
da serenidade como ponto de conexão
entre mística e existência.

Paul Goodman é um dos nomes mais
importantes da Gestalt-terapia. Coautor do
livro base da Gestalt juntamente com
Perls, Goodman foi decisivo para a
abertura de uma perspectiva libertária na
lida com os problemas existenciais.
Neste livro, o professor Marcus Cézar
Belmino reconstrói de maneira rigorosa os
caminhos de Goodman na psicologia, na
educação, na filosofia e na política.

A REDENÇÃO
DE DEUS
ISBN 9788564565050

Alexandre Marques
Cabral Jonas
Rezende
agosto 2012
447 p

Alexandre Marques Cabral é professor
adjunto do departamento de Filosofia da Uerj e
professor de Filosofia do Instituto Federal
Colégio Pedro II. Atua nas áreas de metafísica,
filosofia da religião, mística, fenomenologia,
pensamento medieval, Heidegger e Nietzsche.

A VISÃO DO
SUICÍDIO

ISBN 9788564565708

Carlos Henrique
Martins Teixeira
junho 2018
127 p

Carlos Teixeira é doutor em Psicologia pela
Universidade Federal Fluminense. Tem experiência
na área de Psicologia, com ênfase em Intervenção
Terapêutica, atuando principalmente nos seguintes
temas: filosofia, hermenêutica, fenomenologia,
Daseinsanalyse, Martin Heidegger, epistemologia,
clínica psicoterápica prática e supervisão.

A partir de uma contraposição inicial que
manteve a fé e a razão em campos
completamente opostos, passando pela
paulatina reconciliação de fé e razão no
interior do pensamento medieval e pela
assunção secularizada de dimensões de fé
no interior do predomínio moderno de
uma razão espiritualizada, ate chegar na
contemporaneidade a uma possibilidade
de pensar a fé para além de toda e
qualquer
racionalidade
previamente
constituída, ou seja, para além das
amarras de uma razão imbuída da tarefa
de reter a fé sob as amarras de categorias
previamente instituídas, fé e razão são
irmãs siamesas em permanente contato e
traumáticas tentativas de separação.
Não há simplesmente como considerar o
problema do sagrado no Ocidente sem ao
mesmo tempo levar em consideração essa
relação.

Nesse livro, o psicólogo Carlos Teixeira
apresenta os resultados de sua longa
pesquisa sobre o suicídio. Partindo do
pensamento
hermenêutico
e
fenomenológico de Martin Heidegger,
Carlos Teixeira procura mostrar o lugar do
suicídio em sua relação com o modo de
ser do existir, com o ser-no-mundo, assim
como com a mortalidade, elemento central
de toda existência temporal.
O resultado é um rico movimento de
inserção do suicídio no existir, em seus
dilemas e perspectivas.

AMANHECER
DENTRO DA
NOITE

O
romance
descreve
as
relações
conturbadas de pessoas que trabalham
em uma empresa à beira de passar por
uma grande transformação.

ISBN 9788564565357

Fernando Perdigão

junho 2016
174 p

O escritor carioca, autor de romances policiais, Fernando
Perdigão. Engenheiro com pós-graduação em economia,
Perdigão largou sua atuação no mercado financeiro, há
quatro anos, para se dedicar integralmente à escrita
criativa.

ANGÚSTIA E
SERENIDADE
ISBN 9788564565791

Joelson Tavares
Rodrigues
julho 2020
253 p

Médico psiquiatra, Mestre e Doutor em Psicologia,
Joelson Tavares Rodrigues tem particular
interesse pela inter-relação entre Medicina e
Ciências Humanas, sobretudo Filosofia e
Psicologia.

Angústia e serenidade procura orientar a
compreensão do sofrimento existencial
contemporâneo
a
partir
de
dois
momentos estruturais da obra de Martin
Heidegger.
Por um lado, a sua compreensão da
angústia
como
tonalidade
afetiva
fundamental
que
nos
abre
uma
experiência radical em relação a nós
mesmos, à nossa condição humana, e, em
seguida, a serenidade como estratégia
decisiva para lidar com o mundo da
técnica. A partir daí o livro explicita os
dilemas do existir contemporâneo e os
impactos de Heidegger sobre a lida com
tais dilemas.

A PANDEMIA E
O
PANDEMÔNIO
ISBN 9786588337080

André Duarte
agosto 2021
171 p

Nesse ensaio voltado para uma análise da
crise da democracia no Brasil, crise essa
acirrada ao extremo pela pandemia do
novo coronavírus, André Duarte leva a
termo uma exposição dura e necessária de
nosso corpo social e político, das
contradições
inerentes
às
nossas
experiências comunitárias, assim como
explicita e acompanha com antenção o
acirramento em nossas terras de uma
gestão da vida transformada diretamente
em produção da morte e o despontar de
uma necropolítica que escancara o nosso
mal radical.

André de Macedo Duarte tem experiência na área de
Filosofia, com ênfase em Filosofia Política, Ética,
Fenomenologia, Ontologia Fundamental e Hermenêutica,
atuando principalmente na discussão dos seguintes
autores e temas: diagnósticos filosóficos da Modernidade;
biopolítica; técnica; Heidegger, Arendt, Foucault, Butler,
Nietzsche e Agamben.

A
PERSISTÊNCIA
DA BURRICE
ISBN 9786588337097

Marco Antonio
Casanova

agosto 2021
241 p

Marco Antônio Casanova é doutor em filosofia pela
UFRJ/Universidade de Tübingen, Pós-doutorado –
Universidade de Freiburg, Professor Adjunto do
Departamento de Filosofia da UERJ, Presidente da
Sociedade Brasileira de Fenomenologia, Ele é autor de
diversos livros como
Compreender Heidegger, A
persistência da burrice, A eternidade frágil e Tédio e
Tempo.

O livro se constitui a partir de um conjunto
de aforismos que procuram reconstruir
padrões de argumentação próprios à
burrice, à estupidez, à ignorância.
Divido em três partes, das certezas
imediatas, das verdades últimas e
insapiência batráquia - comentários
verminosos, o que está incessantemente
em questão é levar a sério a burrice
enquanto um fenômeno privativo da razão
e jamais subestimar sua violência e sua
perigosa proximidade com o poder.

ARTE E
TÉCNICA EM
HEIDEGGER
ISBN 9788564565715

Irene Borges-Duarte
setembro 2019
235 p

O livro procura mostrar em nove
momentos as várias faces do problema da
arte e da técnica no pensamento de Martin
Heidegger, seguindo tanto a proximidade
das duas enquanto tipos específicos de
produção e, com isso, enquanto modos de
trazer o ente do não ser ao ser, quanto a
distância que separa a essência da obra de
arte como o por-se-em-obra-da-verdade e
a técnica como expressão máxima do
abandono do ser.

Doutora em Filosofia, Irene Borges-Duarte dedica-se
especialmente a questões de Ontologia e Hermenêutica
fenomenológicas, com incidência nomeadamente na
teoria e prática da tradução filosófica, fundamentalmente
de textos e pensadores de Filosofia Moderna e
Contemporânea.

ASPECTOS DA
MODALIDADE
ISBN 9788564565203

Róbson Ramos dos
Reis

outubro 2014
375 p

Róbson Ramos dos Reis atualmente é Professor Titular da
Universidade Federal de Santa Maria. Tem experiência na
área de Filosofia, com ênfase em Fenomenologia, atuando
principalmente
nos
seguintes
temas:
Heidegger,
fenomenologia, ontologia, hermenêutica e filosofia alemã,
fenomenologia aplicada.

Em aspectos da modalidade, Robson
Ramos dos Reis investiga os impactos da
noção de possibilidade pensada por
Martin Heidegger para o campo dos
problemas filosóficos em geral e para a
relação desses problemas com as bases
fenomenológicas e hermenêuticas das
ciências em geral.

BANALIDADE
DE
HEIDEGGER
ISBN 9788564565555

Jean-Luc Nancy

maio 2017
94 p

Jean-Luc Nancy é um filósofo francês que nasceu
em 1940 na cidade de Bordéus. As suas obras são
marcadas pelo grande tamanho de publicações e
pela
heterogeneidade
de
temas
tratados.
Atualmente, Nancy é professor emérito da
Universidade de Estrasburgo.

COMO SE
FOSSE UM
CRIME
ISBN 9788564565234

Ângela Carneiro
junho 2014
140 p

Ângela Carneiro é uma escritora, ilustradora e tradutora
brasileira. Formada em Pedagogia pela PUC/RJ, mestre
em Educação e autora de uma tese sobre criatividade.
Estudou artes plásticas e línguas. Foi professora de
expressão gráfica na Faculdade de Arquitetura e
Urbanismo da UFRJ.

Jean-Luc Nancy procura ler os textos
heideggerianos recém publicados, os
famosos "Cadernos negros", assim como o
antissemitismo
e
mesmo
o
anticristianismo heideggeriano a partir de
um reconhecimento da banalidade de
uma chave de leitura tradicional,
caracterizada justamente pela visão da
decadência do início e da promessa de um
porvir capaz de resolver os dilemas do
tempo.
Com isto, Heidegger aparece sob uma
nova ótica. Banal não por conta de um
antissemitismo tosco, mas sim por conta
de uma tentativa de leitura epocal da
origem judaico-cristã de nosso mundo.

A peça Como se fosse um crime de Ângela
Carneiro é rara entre muitas outras da
dramaturgia brasileira, porque ela tem
uma trama simples, emocionante, que
prende a atenção do leitor do começo ao
fim como um bom policial e porque
funciona como teatro: destina-se ao palco.
Os dois personagens principais se tornam
velhos conhecidos do leitor, pra não dizer
que poderiam ser os próprios leitores, nos
seus desejos, nas suas contradições e na
maneira fiel aos sentimentos com que
encaram a vida. A publicação dessa peça
cumpre um grande papel na divulgação e
propagação
do
verdadeiro
teatro
brasileiro.

COMPAIXÃO
E REVOLTA
ISBN 9786588337103

Alexandre Marques
Cabral
julho 2021
173 p

Alexandre Marques Cabral é professor adjunto do
departamento de Filosofia da Uerj e professor de
Filosofia do Instituto Federal Colégio Pedro II. Atua nas
áreas de metafísica, filosofia da religião, mística,
fenomenologia, pensamento medieval, Heidegger e
Nietzsche. Ele é autor de inúmeros livros como A
Redenção de Deus, Compaixão e Teologia da
Malandragem.

A potência transformadora da compaixão está
diretamente ligada à desnaturalização do sofrimento.
Como mostra Alexandre Cabral em 'Compaixão e
revolta', sofrimento não é dor. Dores acontecem no
tecido da vida dos seres que experimentam de alguma
forma os contornos de sua finitude, ainda que seja
somente através do desprazer e do medo. Sofrimento,
contudo, é outra coisa. Levando em conta um
referencial
budista
fenomenologicamente
compreendido, Cabral mostra assinala que o
sofrimento nunca é 'natural', razão pela qual é preciso
respondê-lo à altura.
Ora, não somente seres humanos sofrem. Os viventes
em geral são passíveis de sofrimento, exatamente
como pensou a tradição budista por meio da noção de
seres sencientes. Por isso, ser interpelado pelo
sofrimento é condição para que um conjunto de ações
possa ser empreendido com vistas ao favorecimento
do singular sofredor e da rede da existência, na qual
os viventes existem. É a compaixão que permite não
somente entrar em contado com a não naturalidade
do sofrimento, como também rejeitar sua
perpetuação. A revolta, por sua vez, é a postura aberta
pela compaixão: em face do sofrimento iníquo, a
revolta aparece como um modo estrutural de resistir à
naturalização da iniquidade. Esse é o tema central do
terceiro volume da coleção Afetos.

CONTEMPLAÇÕES
FENOMENOLÓGI
CAS SOBRE ARTE
E CLÍNICA
ISBN 9788564565777

Maíra Mendes
outubro 2018
210 p
Doutora e mestre em Psicologia Social pela USP, a
professora Maíra Mendes ministra disciplinas
relacionadas
à
fenomenologia
existencial
e
hermenêutica e supervisiona estágios básicos sob essa
mesma abordagem. Professora convidada dos cursos
de especialização latu sensu: Especialização em
Psicologia Fenomenológica e Hermenêutica do
Instituto Dasein e Especialização em Psicologia
Fenomenológica e Existencial da USCS.

A arte exige de nós uma atenção
completamente particular. Não há como
simplesmente passar por uma obra de
arte e seguir em frente sem um tipo de
presença incomum. Arte exige atenção.
Clínica também.
Assim,
partindo
da
fenomenologia
hermenêutica heideggeriana como elo de
ligação, Maíra Clini acompanha o espectro
pleno das relações entre arte e clínica e o
tipo de requisição comum que é feito em
cada um desses âmbitos. Surge daí uma
nova perspectiva de pensar o encontro
terapêutico e as possibilidades de
realização da terapia.

CONTRIBUIÇÕES
À FILOSOFIA
ISBN 9788564565258

Martin Heidegger

junho 2014
243 p

Martin Heidegger (1889 - 1976) foi um filósofo, escritor,
professor universitário e reitor alemão. Ele foi um
pensador seminal na tradição continental e hermenêutica
filosófica, e é "amplamente" reconhecido como um dos
filósofos mais originais e importantes do século XX."

CUIDADO E
EDUCAÇÃO
ISBN 9786550660017

Crisóstomo Lima do
Nascimento
julho 2019
215 p

Crisóstomo Lima Do Nascimento é Psicólogo
Clínico, Doutor em Educação pela Faculdade de
Educação da Universidade Federal Fluminense;
Mestre em estudos da subjetividade com ênfase
em Fenomenologia pelo Programa de pós
graduação em Psicologia da Universidade Federal
Fluminense, com graduação, bacharelado e
licenciatura em Psicologia pela mesma instituição
e com pós-graduação em Filosofia.

Contribuições
à
filosofia:
Do
acontecimento apropriador é a principal
obra do pensamento tardio de Martin
Heidegger. É justamente nessa obra que
se consuma em seu horizonte pleno de
transformação a assim chamada viragem
(Kehre) do pensamento heideggeriano.
Todos os temas fundamentais da obra de
Heidegger como um todo se encontram
aqui
tematizados:
acontecimento
apropriador, ser-aí, mundo, técnica,
metafísica
da
presença,
diferença
ontológica, outro início, pensamento em
transição etc. Sob a forma de um conjunto
de anotações sistematizadas em 8 partes,
a obra é uma estação indispensável não
apenas para quem se interessa por
Heidegger, mas também para quem quer
se haver com os problemas de nosso
tempo.

O livro acompanha o impacto da
fenonemenologia hermenêutica de Martin
Heidegger sobre o campo da educação
contemporânea, observando antes de
tudo em que medida as noções de ser-nomundo e de lida não substitutiva com o
outro abre possibilidades novas para a
consideração da atividade pedagógica.

DA TERNURA
COM O
PASSADO
ISBN 9788564565821

Marcelo de Mello
Rangel
setembro 2019
112 p

Marcelo de Mello Rangel é membro da Sociedade
Brasileira de Teoria e História da Historiografia (SBTHH),
da Red Latinoamericana História Pensada e do
International Network for Theory of History (INTH).
Constitui o corpo editorial de revistas e editoras nacionais
e internacionais como a Journal of Lusophone Studies.

DASEINSANÁLISE:
FENOMENOLOGIA
E PSICANÁLISE
ISBN 978856456319

Françoise Dastur e
Philippe Cabestan
maio 2015
255 p

Françoise Dastur é uma filósofa francesa que nasceu em
1942 na cidade de Lyon. Ela é Professora Emérita na
Universidade de Nice Sophia Antipolis e especialista nas
obras de Martin Heidegger.
Philippe Cabestan é um filósofo francês que nasceu em
1958 na Neuilly-sur-Sein.

Como pensar o encontro entre filosofia e
história, sem restringi-lo a uma filosofia da
história ou a uma história da filosofia? Essa
é a pergunta a que se dedica o presente
livro. Da ternura com o passado é a obra
de um historiador filósofo ou de um
filósofo historiador, que procura olhar
piedosamente para o passado e trazer à
tona nesse olhar as potências antes
submergidas do passado.
Em diálogo constante com autores como
Derrida, Benjamin e Nietzsche, Marcelo
Rangel apresenta uma nova teoria da
história, na qual a vida histórica se
encontra no centro de todas as atenções.

Em Daseinsanálise: Fenomenologia e
psicanálise, Françoise Dastur e Philippi
Cabestan acompanham a recepção do
pensamento de Martin Heidegger na
psiquiatria contemporânea. Em primeiro
lugar, eles apresentam a relação entre
Daseinsanálise e analítica existencial na
obra de Heidegger.
Em seguida, eles seguem essa relação no
interior dos diversos nomes da psiquiatria
influenciados pela analítica heideggeriana,
nomes como: Ludwig Binswanger, Medard
Boss, Hermann Minkowski, Wolfgang
Blankenburg entre muitos outros. Assim, o
leitor pode compreender as razões que
tornam o pensamento fenomenológicohermenêutico de Heidegger um marco da
psicologia contemporânea.

DASEINSANÁLISE: O
OLHAR FILOSÓFICOEXISTENCIAL SOBRE O
SOFRIMENTO PSÍQUICO
E SUA TERAPIA
ISBN 9788564565753

Alice Holzhey-Kunz
setembro 2018
325 p

Alice Holzhey-Kunz é uma filósofa suíça, presidente
Sociedade
para
Antropologia
Hermenêutica
e
Daseinsanálise (GAD/Suíça) e co-fundadora e copresidente do Seminário Daseinsanalítico em Zurique.

DEPRESSÃO:
DOENÇA OU
FENÔMENO
EPOCAL?
ISBN 9786588337042

Cristine Mattar
maio 2021
176 p

A doutora em psicologia Cristine Mattar tem interesse
pelas interfaces entre Psicologia, História do Brasil,
Modos de Subjetivação no Brasil, Sofrimento, Clínica,
Artes e Literatura Brasileira. É professora do Programa de
Pós-Graduação em Psicologia e Estudos da Subjetividade
da UFF. Pós-doutoranda da Universidade de Évora com
supervisão da Professora Irene Borges-Duarte.

O livro de Alice Holzhey-Kunz, uma das
figuras chave da recepção do pensamento
de Martin Heidegger na psicologia, não
possui apenas uma dimensão históricoreconstrutiva, mas se caracteriza antes de
tudo por uma tentativa de sondar as
transformações pelas quais passam a
compreensão do sofrimento psíquico e
sua terapia a partir da determinação do
ser do homem como ser-aí/ser-no-mundo.
Com uma visão clara dos elementos
ontológicos em jogo na existência,
Holzhey-Kunz procura mostra o quanto a
doença psíquica provém não de uma
deficiência, mas antes de uma escuta
particularmente aguçada para os dilemas
do existir.

O livro mostra em que medida a
perspectiva médica em relação à
depressão precisa ser questionada, a fim
de se alcançar uma visão mais própria do
caráter histórico da depressão.

DESIDENTIDADES
E RESISTÊNCIAS
ISBN 9786588337035

Alexandre Marques
Cabral
março 2020
244 p

O livro procura pensar o caráter violento
da identidade e as possibilidades de
existências desidentitárias que resistem
por meio de sua simples presença a tal
violência.
Jogando com uma série de autores
decisivos do século XX (Nietzsche,
Heidegger, Arendt, Butler, Foucault entre
outros), Alexandre Cabral abre um campo
único de combate ao recrudescimento
crescente dos fascismos em geral.

Alexandre Marques Cabral é professor adjunto do
departamento de Filosofia da Uerj e professor de Filosofia
do Instituto Federal Colégio Pedro II. Atua nas áreas de
metafísica, filosofia da religião, mística, fenomenologia,
pensamento medieval, Heidegger e Nietzsche.

ENSAIOS SOBRE
KANT, CIÊNCIA E
NATUREZA
HUMANA
ISBN 9788564565739

Patricia Kauark-Leite
outubro 2018
210 p

Patricia Kauark Leite tem experiência na área de
Filosofia, com ênfase em Epistemologia, atuando
principalmente nos seguintes temas: filosofia da
ciência, filosofia transcendental e filosofia da
mecânica quântica.

Coletânea de artigos de renomados
pesquisadores nacionais e internacionais
sobre o livro já clássico de Robert Hanna
"Kant, ciência e natureza".

ENTRE A ARAUCANIA
MALDITA E O
DESERTO INDÔMITO
ISBN 9788564565692

Alessandra
Gonzalez de
Carvalho Seixlack
abril 2018
353 p

Alessandra Gonzalez de Carvalho Seixlack possui
Graduação e Mestrado em História pela Pontifícia
Universidade Católica do Rio de Janeiro (PUC-Rio) e é
Doutora em História pela mesma Universidade. Tem
experiência na área de História das Américas, com ênfase
na América Latina no século XIX.

ESCRITOS
MÍSTICO
POLÍTICOS
ISBN 9786550660079

Antonin Artaud
março 2021
327 p

Antonin Artaud (1896 - 1948) foi um poeta, ator,
escritor, dramaturgo, roteirista e diretor de teatro francês
e aspirações anarquistas. Ele foi ligado fortemente ao
surrealismo.

No contexto de construção dos Estados
chileno e argentino, em meados do século
XIX, as áreas de fronteira conhecidas como
a Araucania, os Pampas e a Patagônia
eram
comumente
descritas
pelas
autoridades
criollas
como
regiões
“desérticas” ou situadas “à margem da
civilização”, pois constituíam espaços de
exercício de soberania de diferentes
grupos indígenas, alheios à jurisdição estatal.
Tudo isso permitiu modos por vezes
contraditório de consideração do caráter
propriamente dito desses grupos. O
objetivo principal do presente livro é
acompanhar de maneira minuciosa e
analítica a passagem de uma imagem dos
índios como herois para uma imagem dos
índios como criminosos.

Coletânea de textos místico-políticos de
Artaud.
"Esqueceu-se que o teatro é um ato
sagrado que empenha tanto quem o vê
quanto quem o executa e que a ideia
psicológica fundamental do teatro é essa:
que um gesto que se vê e que o espírio
reconstrói em uma imagem vale tanto
quanto um gesto que se faz.
A isso se deve que, como instrumento de
revolução, não haja nada melhor que o
teatro; e por meio dele, por meio desta
arma dissolvente e formidável, todo
governo revolucionário perspicaz dirige e
assegura sua revolução."

ETERNIDADE
FRÁGIL
ISBN 9788564565135

Marco Antônio
Casanova
março 2013
430 p

Marco Antônio Casanova é doutor em filosofia pela
UFRJ/Universidade de Tübingen, Pós-doutorado –
Universidade de Freiburg, Professor Adjunto do
Departamento de Filosofia da UERJ, Presidente da
Sociedade Brasileira de Fenomenologia, Ele é autor de
diversos livros como
Compreender Heidegger, A
persistência da burrice, A eternidade frágil e Tédio e
Tempo.

ETHOS NA
ANTIGUIDADE
ISBN 9788564565104

Izabela Bocayuva
dezembro 2013
131 p

Izabela Aquino Bocayuva fez Mestrado e Doutorado,
em Filosofia na Universidade Federal do Rio de Janeiro.
Sua pesquisa atual é discernir nos primórdios da filosofia,
em Platão, os elementos decisivos capazes de ter
instaurado, frente às demais modalidades discursivas, a
filosofia como uma inteiramente outra maneira de
estruturar o discurso, mas também de modular um
modo de perceber a realidade, mas também de
comportar-se frente a tudo e a todos.

Eternidade frágil: Ensaio de temporalidade
na arte é um livro que procura pensar o
impacto da noção de instante nas
possibilidades
de
compreensão
dos
fenômenos artísticos em geral. Por instante,
o que se entende é o oposto da mera
sucessão fugaz dos agoras ou dos
momentos, que sempre saem um dos
outros em uma velocidade cada mais
vertiginosa. O instante aponta na direção de
uma experiência plena do tempo, de uma
reconciliação entre tempo e eternidade.
Para descrever essa experiência, Marco
Casanova atravessa a relação entre filosofia
da arte e filosofia da história, o caráter
epocal do niilismo contemporâneo, assim
como o lugar da arte moderna na descrição
de nossa condição atual. O resultado desse
movimento é um embate com a tradição, na
mesma medida em que uma abertura de
novas potencialidades de nosso tempo.

Ethos na Antiguidade é uma coletânea de
textos de renomados pesquisadores
nacionais reunidos a partir desse tema
central do mundo antigo: o ethos, o lugar,
a determinação propriamente dita de tudo
aquilo que é humano.
A partir desse tema, o leitor poderá
acompanhar uma análise das relações
entre o ser humano e a cidade, entre o
humano etc.

EXISTÊNCIA E
TRANSITORIE
DADE
ISBN 9786588337295

Marco Antônio
Casanova
janeiro 2022
462 p

Marco Antônio Casanova é doutor em filosofia pela
UFRJ/Universidade de Tübingen, Pós-doutorado –
Universidade de Freiburg, Professor Adjunto do
Departamento de Filosofia da UERJ, Presidente da
Sociedade Brasileira de Fenomenologia, Ele é autor de
diversos livros como
Compreender Heidegger, A
persistência da burrice, A eternidade frágil e Tédio e
Tempo.

EXPERIÊNCIAS
ABISSAIS
ISBN 9788564565807

Rafael Haddock
Lobo

julho 2019
178 p

O mestre Rafael Haddock Lobo é coordenador do
Laboratório "X" de encruzilhadas filosóficas (antigo
"KHORA de Filosofias da Alteridade" (IFCS-UFRJ/CNPq) e
foi um dos criadores, coordenador, e hoje é membro do
GT Desconstrução, linguagem e alteridade da ANPOF. Na
UFRJ,
organiza
semestralmente
o
Seminário
Encruzilhadas.

Existência e transitoriedade é uma obra
pensada a partir da necessidade de se
romper com os paradigmas vigentes de
compreensão dos transtornos existenciais
na psicologia, na psiquiatria e na
psicanálise, paradigmas esses marcados
antes de tudo pelo primado da
subjetividade enquanto elemento de
estruturação
de
todas
as
nossas
experiências em geral.
Partindo de uma pergunta acerca do
modo de ser do ente humano, o livro
expõe a transitoriedade como o caráter
originário
de
todas
as
nossas
possibilidades de ser, na mesma medida
em que descreve a identidade como um
fenômeno derivado e restritivo, oriundo de
formas de organização do espaço, do
tempo e do corpo.

O livro Experiências abissais: das
condições de impossibilidade do real gira
em torno de uma série de textos sobre
filosofia e desconstrução. Partindo de uma
discussão com Levinas e Derrida em
trêsmomentos (Da existência ao infinito:
ensaios sobre Emmanuel Lévinas; Derrida
e o labirinto de inscrições; e Para um
pensamento úmido: a filosofia a partir de
Jacques Derrida), o livro migra para uma
discussão com temas contemporâneos
como questões de gênero, sexualidade,
colonialidade, e de sua relação intrínseca
com a racionalidade ocidental.
O resultado é uma viagem deliciosa nos
meandros de um mundo complexo e
transformado.

FENOMENOLOGIA
DA EXPERIÊNCIA
MÍSTICA
ISBN 9788564565548

Alexandre Marques
Cabral
maio 2016
168 p

Alexandre Marques Cabral é professor adjunto do
departamento de Filosofia da Uerj e professor de Filosofia
do Instituto Federal Colégio Pedro II. Atua nas áreas de
metafísica, filosofia da religião, mística, fenomenologia,
pensamento medieval, Heidegger e Nietzsche.

FENOMENOLOGIA
EXISTENCIAL E
PRÁTICA EM
PSICOLOGIA
(COLÓQUIOS LEFE)
ISBN 9788564565418

Múltiplos
organizadores
Novembro 2021
210 p
A organização dos textos do livro foi feita através da
colaboração da Professora Doutora em psicologia,
que atualmente é professora na Universidade de
São Paulo, Henriette Tognetti Penha Morato e
Paulo Eduardo Rodrigues Alves Evangelista, que é
Doutor em Psicologia Escolar e do Desenvolvimento
Humano pela USP, Mestre em Filosofia e graduado
em Psicologia pela PUC-SP.

Se a fenomenologia é um tipo de saber
que se ocupa com a significatividade dos
fenômenos e se todo fenômeno possui
uma autonomia relativa, uma vez que seu
campo de significação não é imposto
narcisicamente
pela
subjetividade
humana, então, o que se convencionou a
chamar no Ocidente de experiência
mística possui direito de ser nessa tradição
de pensamento.
Ainda que a mística tenha sido
considerada
inicialmente
um
tipo
específico de teologia, como aparece em
Pseudo-Dionísio Areopagita, ela acena
para uma experiência irredutível à razão
teórico-analítica,
assim
como
às
racionalidades prático-operativas. Trata-se
de uma experiência fruitiva do mistério.

Os Colóquios LEFE, organizados pelo
Laboratório de Estudos em Fenomenologia
Existencial e Prática em Psicologia, do
Instituto de Psicologia da USP, promovem
o debate acerca de possibilidades abertas
pela
fenomenologia
existencial.
O
pensamento fenomenológio revelou-se
fecundo na Psicologia desde seu
surgimento.
Mas, é na atualidade que, diante das
limitações inerentes à metafísica da
Psicologia, revela seu grande potencialde
romper com os essencialismos e
determinismos. As sete palestras que
compõem esta publicação apresentam
fundamentos e ilustrações desse novo
paradigma científico.

FENOMENOLOGIA
EXISTENCIAL E
PRÁTICA EM
PSICOLOGIA:
ALGUNS ESTUDOS

Coletânea de Textos apresentados no
Laboratório de Estudos Fenomenológicos
da USP.

ISBN 9788564565500

Múltiplos
organizadores
maio 2016
188 p

A organização dos textos do livro foi feita através da
colaboração da Professora Doutora em psicologia e
professora na USP, Henriette Tognetti Penha Morato,
do Paulo Eduardo Rodrigues Alves Evangelista, Doutor
em Psicologia Escolar e do Desenvolvimento Humano
pela USP, Mestre em Filosofia e graduado em Psicologia
pela PUC-SP, e o Pedro Vitor Barnabé Milanesi, com
graduação e mestrado em Psicologia pela PUC-Campinas
e Doutorado em Psicologia Escolar e do Desenvolvimento
Humano pela USP.

FENOMENOLOGIA
HOJE IV
ISBN 9788564565111

Múltiplos
organizadores
junho 2013
428 p

Marco Casanova é doutor em filosofia pela UFRJ/Universidade de
Tübingen, Pós-doutorado – Universidade de Freiburg, Professor Adjunto
do Departamento de Filosofia da UERJ, Presidente da Sociedade Brasileira
de Fenomenologia.
Rebeca Furtado de Melo é doutora em Filosofia pela UERJ, instituição na
qual também cursou a graduação e obteve seu título de mestrado.
Desenvolveu parte de sua pesquisa de doutorado na Austrália, University
of Tasmania . Desenvolveu parte da pesquisa de mestrado em
intercâmbio com a Universidad de Buenos Aires - Argentina. Atua como
editora-chefe da Ekstasis: Revista de Hermenêutica e Fenomenologia,
desde sua criação em 2012.

Fenomenologia hoje IV é uma coletânea
de textos de importantes fenomenólogos
brasileiros e estrangeiros, que se reuniram
em torno da relação entre fenomenologia,
ciência e técnica.
Essa relação atravessa de maneira radical
as obras de Husserl, Heidegger, Sartre e
Merleau-Ponty entre outros, e, com isso, é
tratada no livro a partir de um conjunto de
perspectivas plurais, desde a relação entre
técnica e niilismo até a descrição do nexo
estrutural entre ciência e natureza.

FENOMENOLOGIA
HOJE VI
ISBN 9788564565623

Múltiplos
organizadores

janeiro 2017
364 p

Este livro foi organizado através da colaboração de Irene
Borges Duarte que possui doutorado em Filosofia Universidad Complutense de Madrid e é, actualmente,
professora associada na Universidade de Évora (Portugal),
Bernhard Sylla, professor e doutor em Ciências da
Linguagem na Universidade do Minho, e Marco
Casanova, doutor em filosofia pela UFRJ/Universidade de
Tübingen, Pós-doutorado – Universidade de Freiburg,
Professor Adjunto do Departamento de Filosofia da UERJ.

FENOMENOLOGIA
PARA INICIANTES
ISBN 9788564565913

Dan Zahavi

novembro 2019
139 p

Dan Zahavi é um filósofo dinamarquês nascido em
1967. Atualmente, ele é professor de filosofia na
Universidade de Copenhague e na Universidade de
Oxford. Seus textos tem como foco a fenomenologia
(especialmente na filosofia de Edmund Husserl) e a
filosofia da mente.

Fenomenologia hoje VI é uma coletânea
de artigos dedicada a um dos temas mais
centrais
da
fenomenologia
contemporânea, o tema da ligação entre
existência e cuidado.
Partindo claramente de uma provocação
heideggeriana, uma vez que foi Martin
Heidegger quem definiu pela primeira vez
a essência da existência como cuidado, o
livro encerra textos de renomados
pesquisadores brasileiros e estrangeiros,
que tratam dessa ligação em diálogo com
todos os pensadores da tradição
fenomenológica e hermenêutica.

Em sua introdução à fenonenologia, Dan
Zahavi não faz apenas um apanhado
histórico das diversas figuras centrais para
a tradição fenomenológica (Husserl,
Heidegger, Merleau-Ponty, Sartre, Levinas),
mas também apresenta de maneira detida
os conceitos fundamentais da virada
fenomenológica
no
pensamento:
intencionalidade, redução, corpo, mundo
etc.

FILOSOFIA DO
DIREITO E
HERMENÊUTICA
FILOSÓFICA
ISBN 9788564565890

Paulo César Pinto
de Oliveira
agosto 2019
367 p

Paulo César Pinto de Oliveira é membro do Conselho
Editorial da Revista de Direito da UFV, Professor Adjunto
da Universidade Federal de Viçosa - UFV , Doutor em
Filosofia do Direito pela UFMG e Mestre em Filosofia do
Direito pela UFMG.

FILOSOFIA
RADICAL E
UTOPIA
ISBN 9788564565180

Andityas Soares de
Moura Costa Matos
abril 2014
308 p
Andityas Soares de Moura Costa Matos tem
experiência na área de Direito, com ênfase em Filosofia
do Direito, Teoria do Direito e Filosofia Antiga, atuando
principalmente nos seguintes temas: normativismo,
teoria da justiça, decisionismo, estado de exceção,
biopolítica, debate Kelsen e Schmitt, autoritarismo e
democracia, desobediência civil, filosofia antiga, filosofia
pré-socrática e estoicismo.

Se a Hermenêutica filosófica tem por meta
e por pretensão detectar a universalidade
do fenômeno compreensivo, ao direito
também poderiam ser estendidos os
resultados da obra de Hans-Georg
Gadamer.
Contudo,
tradicionalmente,
a
Hermenêutica filosófica vem sendo
recepcionada no interior da tradição
jurídica como um modo refinado de se
interpretarem e de se aplicarem textos. É
justamente contra esse modo recorrente
de se pensar a Hermenêutica filosófica
que a obra em questão se desenvolve.

Os temas discutidos neste livro dizem
respeito a questões hoje evitadas pela
'filosofia universitária'.

FRITZ PERLS
E PAUL
GOODMAN

O livro procura reconstruir as tensões
iniciais que acompanham a própria gênese
da Gestalt-terapia a partir de duas de suas
figuras mais centrais: Fritz Perls e Paul
Goodman.

ISBN 9788564565678

Marcus Cézar
Belmino
janeiro 2018
176 p

Marcus Cézar Belmino é formado em Gestalt-terapia
pelo Instituto Gestalt do Ceará. Professor do curso de
psicologia e também do corpo docente do programa de
Pós-Graduação em Ensino em saúde do Centro
Universitário Leão Sampaio, com experiência como
psicoterapeuta com atuação na clínica particular em
atendimento individual (adulto e adolescente), de casal e
grupos.

FUNDAMENTOS
EPISTEMOLÓGICOS
ISBN 9788564565852

Paulo Coelho
Castelo Branco

julho 2019
192 p

Paulo Coelho Castelo Branco é um professor que
enfoca estudos qualitativos e quantitativos sobre os
Fundamentos Históricos e Epistemológicos da Psicologia
e estudos empíricos e aplicados à terapia centrada na
pessoa.

Tomando como fio condutor a noção de
organismo tal como surge na obra de
Rogers, o livro do Paulo Castelo Branco
não se centra obstinadamente apenas
nessa categoria, visando tão-somente
recortá-la para nela lançar mais luzes em
termos de esclarecimento.
Muito mais pretensioso, a proposta do
livro nos convida a adentrar e percorrer a
riqueza das fundações e fundamentos da
teoria rogeriana: como o eminente autor
estadunidense se apropria de vários
saberes científicos e acadêmicos durante o
percurso de sua longa trajetória; como
constrói sua constelação de conceitos;
revisita-os e desenvolve-os, demarcando,
assim, uma ampla compreensão da
experiência humana.

GESTOS
ESPONTÂNEOS
ISBN 9788564565814

José Guedes

Livro de poesias e pequenos textos escrito
pelo psicanalista winnicottiano José
Guedes! Com grande sensibilidade e
delicadeza, o livro traz a poesia para o
campo
do
gesto
e
investe
na
espontaneidade como forma primordial
de criação.

julho 2018
104 p

José Guedes é um psicanalista, escritor, poeta e
Membro Efetivo do Circulo Psicanalítico do Rio de
Janeiro (CPRJ), que tem como área de estudo o
pensamento de Winnicott.

HEIDEGGER E
A TAREFA DA
FILOSOFIA
ISBN 9788564565043

Jeff Malpas
Steven Crowell
agosto 2012
204 p

Jeff Malpas é conhecido internacionalmente por seu
trabalho nas tradições analíticas e continentais. Também
está na vanguarda da pesquisa filosófica contemporânea
sobre o conceito de "lugar".
Steven Crowell é um filósofo americano que leciona na
Universidade Rice desde 1983 e é o presidente do
departamento. Crowell obteve seu Ph.D. em Filosofia,
pela Universidade de Yale, em 1981.

Em Heidegger e a tarefa da filosofia, dois
dos maiores intérpretes da fenomenologia
hermenêutica heideggeriana, Jeff Malpas e
Steven Crowell apresentam os elementos
centrais de sua leitura transcendental de
Heidegger.
Com isso, temos a oportunidade de
acompanhar as noções de espaço do
sentido, a ligação entre mundo e
normatividade, o caráter propriamente
locativo da filosofia heideggeriana entre
outras.

HEIDEGGER
EM
BULTMANN
ISBN 9788564565647

Alexandre Marques
Cabral
abril 2017
301 p

Alexandre Marques Cabral é professor adjunto do
departamento de Filosofia da Uerj e professor de Filosofia
do Instituto Federal Colégio Pedro II. Atua nas áreas de
metafísica, filosofia da religião, mística, fenomenologia,
pensamento medieval, Heidegger e Nietzsche.

HEIDEGGER: A
QUESTÃO DA
VERDADE DO
SER
ISBN 9788564565197

João A.
Mac Dowell SJ.
outubro 2014
271 p
Membro fundador da Academia Brasileira de Educação
(RJ), João A. Mac Dowell SJ. foi Reitor da PUC-RJ e da
Faculdade Jesuíta de Filosofia e Teologia (FAJE-BH).
dedica-se especialmente à Filosofia da Religião, com
ênfase nos seguintes temas: racionalidade da fé,
transcendência, experiência de Deus, cultura moderna e
sagrado.

Heidegger em Bultmann não é um livro
sobre a influência de um dos maiores
nomes da filosofia contemporânea na
obra de um dos maiores nomes da
teologia
protestante
contemporânea.
Ainda que Bultmann tenha se apropriado
dos existenciais presentes na analítica do
ser-aí (Dasein) presente em Ser e tempo
para realizar suas conhecidas exegeses
bíblicas de caráter claramente existencial,
é no desenvolvimento do método da
desmitologização das narrativas bíblicas
que podemos compreender melhor como
Heidegger se encontra na obra de
Bultmann. Trata-se, em verdade, de uma
apropriação
criadora
dos
intuitos
essenciais da destruição fenomenológica
pensada por Heidegger em Ser e tempo
(§6) e desenvolvida em parte de sua obra.

A problemática levantada por Martin
Heidegger e as perspectivas que ele abriu
com a radicalidade de seu pensamento
constituem o pano de fundo de grande
parte
da
produção
filosófica
contemporânea. Também entre nós cresce
o interesse pelo filósofo e multiplicam-se
os estudos e as publicações sobre sua
obra. Heidegger:
A questão da verdade do ser e a incidência
no conjunto de sua obra apresenta oito
trabalhos de especialistas convidados que
retratam sob diversos aspectos a situação
atual da pesquisa sobre o autor, desde sua
concepção da verdade, da linguagem, da
antropologia, da arte e da técnica, até a
questão de deus e do outro início do
pensar. Fruto de um colóquio realizado em
Belo Horizonte em 2013, o livro tem a
peculiaridade de inserir os debates que
surgiram em seguida às apresentações.

HERMENÊUTICA
E ARTE
ISBN 9788564565883

O livro reúne uma série de textos de
pesquisadores nacionais e internacionais
com grande impacto na área da
hermenêutica da obra de arte.

Alexandre Marques
Cabral
Marco Casanova
janeiro 220
280 p

Alexandre Marques Cabral atua nas áreas de metafísica,
filosofia da religião, mística, fenomenologia, pensamento
medieval, Heidegger e Nietzsche.
Marco Antônio Casanova é presidente da Sociedade
Brasileira de Fenomenologia e autor de diversos livros
como Compreender Heidegger, A persistência da burrice,
A eternidade frágil e Tédio e Tempo.

HERMENÊUTICA
E SUBJETIVIDADE
ISBN 9788564565524

Ramon Rodriguez

setembro 2016
194 p

Ramón Rodríguez García é um escritor e professor
de Filosofia da Universidad Complutense de Madrid.
Suas principais linhas de investigação são a
Fenomenologia, a Hermenêutica e a Teoria da
Subjetividade.

Ramon Rodrigues reconstroi o problema
da objetividade do conhecimento filosófico
a partir de um diálogo direto com o
projeto hermenêutico fenomenológico de
Heidegger e com os desdobramentos
desse projeto na história do ser.
Ao mesmo tempo, ele segue em direção
ao pensamento de Gadamer, a fim de
mostrar em que medida a hermenêutica
gadameriana resolve alguns problemas
que surgem na obra de Martin Heidegger.

IDEIAS SOBRE
UMA PSICOLOGIA
DESCRITIVA E
ANALÍTICA
ISBN 9788564565012

Wilhelm Dilthey
novembro 2011
152 p

Wilhelm Christian Ludwig Dilthey (1833 - 1911) foi um
filósofo hermenêutico, psicólogo, historiador, sociólogo e
pedagogo alemão que nasceu em Wiesbaden. Dilthey
lecionou filosofia na Universidade de Berlim.

INTIMIDADE
COMO
MÉTODO
CLÍNICO
ISBN 9786588337141

Paulo Roberto
Reimão Machado
julho 2021
245 p
Paulo Roberto Reimão Machado é psicólogo graduado
pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo (2001).
Doutor em Filosofia pela Universidade de Évora, Portugal
(CAPES 2018), sob orientação de Irene Borges-Duarte e
Marco Casanova. Sócio-fundador do Instituto Dasein de
Psicologia hermenêutico-fenomenológica. Atua como
psicoterapeuta, supervisor clínico e professor.

Ideias sobre uma psicologia descritiva e
analítica é certamente um dos livros de
fundação do mundo contemporâneo e ao
mesmo tempo o resultado de um embate
radical com nossos riscos e possibilidades.
Nesse livro, Wilhelm Dilthey procura
mostrar o quanto as ciências da natureza
não são as únicas ciências e nem podem
ser as fundamentais.
Para além delas, as ciências do espírito
(ciências humanas) aparecem como
ligadas precisamente à vida histórica e
marcadas pelo fato de não construírem
nada explicativamente, mas de analisarem
as expressões da vida humana em seu
nexo estrutural com a vida histórica. Por
isso, a psicologia em jogo nas ciências do
espírito não poderia ser senão uma
psicologia descritiva e analítica.

Intimidade é negatividade sem corrosão.
Com essa intuição fundamental, Paulo
Roberto
Reimão
Machado
procura
percorrer de maneira reconstrutiva o
campo da fenomenologia hermenêutica
aberto pela primeira vez por Martin
Heidegger, apresentando ao mesmo
tempo um método clínico capaz não
apenas de fornecer uma compreensão,
mas também de ir ao encontro das
possibilidades terapêuticas de lida com o
sofrimento existencial.
Desse esforço fundamental surgiu o livro
que agora temos em mãos. Com uma
visão histórica acurada e com uma análise
de casos digna dos melhores clássicos da
psicologia, Paulo Roberto Machado nos
abre uma oportunidade única de
reconciliar negatividade e acolhimento.

INTRODUÇÃO
A MARTIN
HEIDEGGER
ISBN 9788564565456

Günter Figal

maio 2016
175 p

Günter Figal é um filósofo alemão que nasceu em
1949 e é professor de filosofia na Universidade de
Freiburg. Ele é especialista no pensamento de HansGeorg Gadamer e Martin Heidegger. Sua pesquisa se
concentra na hermenêutica, fenomenologia, filosofia
clássica alemã e na história da metafísica.

J-P. SARTRE E OS
DESAFIOS À
PSICOLOGIA
CONTEMPORÂNEA
ISBN 9788564565593

Múltiplos
organizadores
março 2017
250 p

Fernando Gastal de Castro é doutor em Psicologia do Trabalho e
das organizações (UFSC- Paris 7), Pós-doutor em Psicologia do
Trabalho (Universitat Autònoma de Barcelona) e Mestre em
Psicologia pela UFSC e Mestre em Sociologia pela Université Paris
7.
Daniela Ribeiro Schneider é professora de Psicologia da UFSC,
mestre em Educação (UFSC) e doutora em Psicologia (PUC-SP).
Georges Boris é Psicólogo (1981), mestre em Educação (1992) e
doutor em Sociologia pela Universidade Federal do Ceará (2000).

Introdução a Martin Heidegger é um livro
que procura acompanhar de maneira
detida
os
traços
primordiais
do
pensamento heideggeriano em cada um
de seus momentos cruciais. Guenter Figal,
professor emérito da Universidade de
Freiburg e durante décadas o detentor da
cátedra Martin Heidegger, acompanha
geneticamente os primeiros passos de
Heidegger em meio às suas leituras dos
gregos e à sua relação com a
fenomenologia.
Em seguida, dedica uma atenção especial
para a obra Ser e tempo. Depois de
apresentar essa obra em seus traços
primordiais, Figal expõe os elementos da
dita viragem da obra heideggeriana até a
maturidade expressa nas obras sobre o
pensar poético. Uma
oportunidade ímpar de se aproximar do
cerne da filosofia de um dos ícones do
século XX.
Coletânea de textos de renomados
especialistas brasileiros no pensamento de
Jean-Paul
Sartre,
o
livro
procura
acompanhar o impacto da obra sartriana
para a compreensão e o desenvolvimento
da psicologia contemporânea.
A partir de uma grande riqueza temática,
os autores cobrem o largo espectro que
vai desde a nadidade estrutural da
realidade humana, passa pelas noções de
má fé e náusea, literatura e imaginação,
até a fase marxiana do pensamento de
Sartre, fase essa na qual o que está em
jogo é antes de tudo as consequências
ético-políticas de um mundo marcado pela
indiferença ante o sofrimento humano.
Obra de referência para todos aqueles que
se dedicam à obra de Sartre e à interface
entre existencialismo e psicologia.

KANT E O
PROBLEMA NA
METAFÍSICA
ISBN 9788564565906

Martin Heidegger
setembro 2019
317 p

Martin Heidegger (1889 - 1976) foi um filósofo, escritor,
professor universitário e reitor alemão. Ele foi um
pensador seminal na tradição continental e hermenêutica
filosófica, e é "amplamente" reconhecido como um dos
filósofos mais originais e importantes do século XX.

LIMITES DA
COMUNIDADE
ISBN 9788564565982

Helmut Plessner
outubro 2020
153 p

Helmuth Plessner foi um filósofo e sociólogo
alemão e um dos principais defensores da
"antropologia filosófica". Plessner desenvolveu uma
biologia filosófica e uma antropologia que equivalia
a uma hermenêutica da natureza. De acordo com
Plessner, a vida se expressa, e parte dessa
expressão é em termos de formas de vida
sencientes.

Uma das obras mais célebres do
pensamento heideggeriano e um dos
diálogos mais intensos entre dois
pensadores, a obra Kant e o problema da
metafísica, tão famosa pela suposta
violência interpretada de Heidegger, revela
toda a envergadura da apropriação
heideggeriana do pensador que, para o
autor, foi o primeiro a considerar a
finitude da razão humana e a instituir por
meio daí um espaço privilegiado para o
problema do tempo.
Leitura indispensável para quem procura
encontrar a gênese da filosofia de nosso
tempo e enfrentar os dilemas de um ente
que se descobre repentinamente em meio
ao seu destino histórico e epocal.

O livro procura mostrar os riscos do
comunitarismo e a violência intrínseca às
noções de vida comunitária, de unidade de
iguais, de combate ao formalismo social.

LIÇÕES
INTRODUTÓRIAS
À ÉTICA DE
ESPINOSA
ISBN 9788564565159

Marcos André
Gleizer
outubro 2015
139 p

Em Lições introdutórias à Ética de
Espinosa, Marcos Gleizer, um dos maiores
especialistas no pensamento espinosista
no Brasil, reconstrói os temas centrais de
um dos livros mais importantes da
Modernidade.
Partindo de uma explicitação do projeto de
Espinosa de uma filosofia ao modo dos
geômetras, Gleizer nos oferece uma
entrada primorosa em temas como as
relações entre substância e atributos,
como a felicidade, como a doutrina dos
afetos.

Marcos André Gleizer atualmente é professor associado
da Universidade do Estado do Rio de Janeiro e membro
do corpo editorial da Revista Analytica. Tem experiência
na área de Filosofia, com ênfase em Filosofia Moderna,
atuando
principalmente
nos
seguintes
temas:
conhecimento, metafísica, ética, Espinosa e Descartes.

LIÇÕES PARA UMA
FENOMENOLOGIA
DA CONSCIÊNCIA
INTERNA DO
TEMPO
ISBN 9788564565616

Edmund Husserl
junho 2012
246 p

Edmund Gustav Albrecht Husserl (1859 - 1938) foi um
matemático e filósofo alemão que estabeleceu a escola
da fenomenologia. Ele rompeu com a orientação
positivista da ciência e da filosofia de sua época. Elaborou
críticas ao historicismo e ao psicologismo na lógica.

Texto editado por dos ícones do século XX,
Edith Stein e Martin Heidegger, Lições para
uma fenomenologia da consciência
interna do tempo apresenta as linhas
mestras da tese husserliana de que a
essência da consciência humana é tempo.
Partindo de uma consideração acerca da
necessidade de retenção e protensão para
a
constituição
de
comportamentos
identitários em geral, nós temos a
oportunidade no texto de acompanhar o
lugar da memória, da percepção e da
imaginação na constituição mesma das
sínteses vivenciais que nos determinam
em nosso ser.
O tempo, assim, aparece aqui não como
marca quantificável de nossas ações, mas
como o elemento propriamente dito de
nossas experiências existenciais em geral.

METAMORFOSE
DO PODER
ISBN 9788564565081

Alexandre Franco
de Sá
outubro 2012
164 p

Alexandre Franco de Sá possui graduação em Filosofia
pela Universidade Católica Portuguesa, mestrado em
Filosofia pela Universidade de Lisboa e doutorado pela
Universidade de Coimbra. Foi Presidente da Associação
de Professores de Filosofia e Vice-Presidente da
Associação Portuguesa de Filosofia Fenomenológica.
Atualmente é professor auxiliar da Universidade de
Coimbra e professor da Pontifícia Universidade Católica
do Paraná.

MORTE E
RESSURREIÇÃO
DOS DEUSES
ISBN 9788564565364

Alexandre Marques
Cabral
outubro 2015
158 p
Alexandre Marques Cabral é professor adjunto do
departamento de Filosofia da Uerj e professor de
Filosofia do Instituto Federal Colégio Pedro II. Atua nas
áreas de metafísica, filosofia da religião, mística,
fenomenologia, pensamento medieval, Heidegger e
Nietzsche.

Metamorfose do poder é um livro voltado
para uma das figuras mais importantes do
direito
e
da
filosofia
política
contemporâneos: Carl Schmitt. Jurista com
participação importante no período
nazista, Carl Schmitt foi responsável pela
frutificação da noção de estado de exceção
no contexto político de nossos tempos,
noção essa que passou a alimentar todo
um conjunto de pensadores desde
Hannah Arendt até Giorgio Agamben.
No presente livro, Alexandre Franco de Sá,
um renomado especialista na obra
schmittiana, acompanha de maneira
introdutória as mais diversas facetas de
uma das figuras chave para entender os
nossos conturbados dias.

Análise profunda do caráter deicida do
deus cristão na sua relação contra os
outros deuses.

MUNDO E
HISTORICIDADE
I
ISBN 9788564565654

Marco Antônio
Casanova
junho 2017
302 p

Em suas leituras fenomenológicos de Ser e
tempo, volume 1, Mundo e historicidade:
existência e mundaneidade, Marco
Casanova acompanha de maneira detida a
primeira seção da obra, na mesma medida
em que procura reconstruir o caminho de
realização do projeto fenomenológico
heideggeriano.
Mundo e historicidade é, com isto, uma
obra imprescindível para qualquer um que
queira adentrar no complexo universo da
obra heideggeriana e compreender seus
pontos estruturais de articulação.

Marco Antônio Casanova é doutor em filosofia pela
UFRJ/Universidade de Tübingen, Pós-doutorado –
Universidade de Freiburg, Professor Adjunto do
Departamento de Filosofia da UERJ, Presidente da
Sociedade Brasileira de Fenomenologia, Ele é autor de
diversos livros como
Compreender Heidegger, A
persistência da burrice, A eternidade frágil e Tédio e
Tempo.

MUNDO E
HISTORICIDADE
II
ISBN 9786550660031

Marco Antônio
Casanova
novembro 2020
403 p

Marco Antônio Casanova é doutor em filosofia pela
UFRJ/Universidade de Tübingen, Pós-doutorado –
Universidade de Freiburg, Professor Adjunto do
Departamento de Filosofia da UERJ, Presidente da
Sociedade Brasileira de Fenomenologia, Ele é autor de
diversos livros como
Compreender Heidegger, A
persistência da burrice, A eternidade frágil e Tédio e
Tempo.

Segundo
volume
de
leituras
fenomenológicas de Ser e tempo
realizadas por Marco Casanova. O livro
dedica-se agora à segunda parte da obra,
ao acompanhamento detido da crise
singularizante pela qual passa o existente
humano, crise essa que abre o espaço
para a reconquista da essência temporal
do existir.
Dessa crise, por sua vez, desponta a tese
central de Ser e tempo: a tese de que a
temporalidade é a base originária da
historicidade.

NAS
ENTRELINHAS
DO TALVEZ

Nas Entrelinhas Do Talvez Explora A
Singular Relação De Derrida Com A
Literatura, "Esta Estranha Instituição Onde
Se Pode Dizer Tudo Sobre Qualquer
Coisa".

ISBN 9788564565227

O Primeiro Ensaio Explora A Índole Da Sua
Estranheza: Narrativa Que Se Auto-Narra
O Tempo Todo, Para Além De Um Tipo De
Verdade Dos Acontecimentos, Para Além
De Qualquer Tipo De Busca Da Verdade,
Fazendo Com Que A Questão Sobre A
Verdade Da Literatura Tenha, Ela Mesma,
Que Se Justificar.

Elizabeth Muylaert
Duque-Estrada
Junho 2014
120 p

Elizabeth Muylaert Duque-Estrada é bacharel em
Comunicação Social (PUC-Rio), Mestre em Comunicação e
Cultura pela Escola de Comunicação (UFRJ) e Doutora em
Estudos de Literatura, pela PUC/Rio. Pesquisadora e
professora do Curso “Literatura, Arte e Pensamento
Contemporâneo” (CCE), da PUC-Rio.

NATAN, O
SÁBIO
ISBN 9788564565265

G. E. Lessing
outubro 2016
187 p

Gotthold Ephraim Lessing (1729 - 1781) foi um poeta,
dramaturgo, filósofo e crítico de arte alemão,
considerado um dos maiores representantes do
Iluminismo, conhecido também por sua crítica ao antisemitismo e defesa do livre pensamento e tolerância
religiosa.

A obra Natan assinala um dos problemas
centrais da relação entre modernidade e
religião, a saber, a questão do respeito à
diversidade religiosa. Com A Ascensão Da
Razão À Dignidade Do Altar, O
Questionamento Esclarecido Das Guerras
Religiosas Tornou-Se Inevitável: Como
Aceitar Como Razoável Que Guerras Sejam
Legitimadas, Fomentadas E Produzidas Por
Discordâncias Religiosas.
Tal Questão É Acompanhada De Outra
Igualmente Importante: Se As Religiões
Que Mais Fomentam Guerras Religiosas
No Interior Da Civilização Ocidental São As
religiões Do Livro (Judaísmo, Cristianismo E
Islamismo) E Se Elas, Por Vias Diferentes,
Defendem O Amor Incondicional, A Justiça
Entre Pessoas E Povos E A Paz Universal,
Como É Possível Aceitá-Las Produzindo
Guerras E Ódion A Intolerância Religiosa E
Suas Práticas De Violência Passam A Ser
Signos Evidentes De Contradição.

NIETZSCHE E A
JUSTIÇA PARA
ALÉM DA IDEIA
ISBN 9788564565876

Luis Filipe Araújo
março 2021
317 p

O livro procura mostrar a compreensão
nietzschiana
da
justiça
em
uma
contestação precisamente da possibilidade
de se submeter a justiça a uma ideia
reguladora, da qual todos os atos justos
precisariam participar. A justiça aqui se
realiza em meio às configurações de poder
e às relações de domínio entre os
elementos constitutivos das constelações
da vida.

Luis Filipe Araújo é professor Adjunto de Filosofia do
Direito e Teoria do Direito na Universidade Federal de
Viçosa. Graduado em Direito pela Universidade Federal
de Viçosa, Mestre e Doutor pelo Programa de PósGraduação em Direito da Universidade Federal de Minas
Gerais.

NIETZSCHE E
AS CARTAS
ISBN 9786588337189

Múltiplos
organizadores

abril 2019
386 p
Esse livro foi organizado através da colaboração da
professora da UERJ Rosa Maria Dias, que possui
graduação em Filosofia pela PUC-RJ, mestrado e
doutorado em Filosofia pela UFRJ, e atual aluna de
doutorado Marina Gomes de Oliveira, que possui
Bacharel e mestrado em Filosofia.

As cartas de Nietzsche são índices de
acontecimento de pensamento. Nelas, de
diversas formas, a vida se expressa
polissemicamente. Por isso, a filosofia
rompe as formas logocêntricas de
autoexposição e celebra possibilidades
irredutíveis à ordem das razões. Trata-se
sobretudo de uma possibilidade de fazer
filosófico onde a intensidade dos fluxos de
sentido para si e para o mundo fala mais
alto que a métrica das narrativas lógicas.
Por isso, o caráter bio-gráfico do
espistolário nietzschiano não se refere
somente ao Sr. Nietzsche, mas a uma
forma outra da vida (biós) escrever
(graphein) os signos e os rastros de si
mesma. Para quem quer imiscuir-se nos
traços da vida filosófica nietzschiana, é
imprescindível conhecer e se contaminar
com seu epistolário.

NIETZSCHE E
LOU
ISBN 9788564565869

Múltiplos Autores

outubro 2018
180 p

Friedrich Nietzsche foi um filósofo que escreveu vários
textos criticando a religião, a moral, a cultura
contemporânea, filosofia e ciência, exibindo uma
predileção por metáfora, ironia e aforismo.
Lou Andreas von Salomé foi um psicanalista nascida na
Rússia Seus diversos interesses intelectuais levaram a
amizades com uma ampla gama de pensadores ilustres,
incluindo Friedrich Nietzsche, Sigmund Freud, Paul Rée e
Rainer Maria Rilke.

O
ACONCHEGO
DO VELUDO
ISBN 9788564565298

Thaïs Jacobsen
abril 2015
107 p

Thaïs jacobsen é uma escritora brasileira nascida
no Rio de Janeiro. Ela possui uma vasta experiência
com a produção de contos e suas histórias tem
como foco o dia a dia da classe média e alta
brasileira.

Nietzsche e Lou é mais do que uma simples
coletânea de cartas trocadas por duas das
figuras mais importantes para a constituição
do
imaginário
contemporâneo.
Com
introdução e tradução de Marco Casanova e
com a seleção de outros documentos
importantes para acompanhar o triângulo
amoroso vivido por Nietzsche, Lou e Paul
Rée, o que temos aqui é um rico conjunto de
correspondências, lembranças de vida,
aforismo escritos com inspiração mútua,
anotações de diário etc.
Todo esse material nos fala, por outro lado,
não sobre a relação particular entre
Nietzsche e Lou, mas antes sobre os dilemas
do existir, os desencontros da solidão, os
anseios por escuta, as incertezas e as
inseguranças de um mundo humano,
demasiadamente humano. Ao mesmo
tempo, como os dois estão despertos para o
caráter filosófico de seu encontro, o livro
funciona como uma porta de entrada única
no universo de pensamento dos dois.

Espalhadas pela sala estavam umas trinta
mulheres, divididas em pequenos grupos.
Seguravam suas flutes de champagne –
‘comme il faut’ –, pelos finíssimos cabos de
cristal Baccarat. A maioria não a viu entrar.
As outras, à exceção da dona da casa,
fingiram não ter visto.
– “Céus, ela veio... Nossa, está horrível com
esse lenço tom de chocolate amargo em
volta do pescoço... Disfarça... Disfarça... Oh
Deus, não permita que ela venha para cá”,
diziam baixinho, numa espécie de prece, o
alvoroço contido pela boa educação.
As mais ousadas saíram de fininho em
direção à mesa de doces montada ao
fundo do salão. Calorias eram o de menos
no momento. Para mantê-la longe do
grupinho, fariam até promessa.

O AFETO E O
AFETAR EM
RELAÇÕES DE
GRUPO

A Gestaltterapia se constroi como uma
perspectiva terapêutica marcada por um
questionamento radical da terapia da
mera palavra, da terapia pensada a partir
de um primado da cabeça sobre o corpo.

ISBN 9788564565289

Com isso, ela se vê diante da necessidade
de pensar um método capaz de recobrar a
complexidade do campo e das relações
existenciais. Em O afeto e o afetar, o que
se vê é uma tentativa de pensar essa
complexidade a partir da via de mão dupla
das relações afetivas; e isso não apenas no
face a face da clínica individual, mas nas
dinâmicas de grupo.

Marcelo Pinheiro da
Silva
julho 2014
187 p

Marcelo Pinheiro da Silva é doutorando em
História das Ciências e das Técnicas e
Epistemologia/HCTE - UFRJ, mestre em Psicologia
Social, gestalt-terapeuta, especialista em psicologia
clínica pelo CRP, especialista em psicologia
organizacional pelo CRP e especialista em
atendimento de casal e família na abordagem
sistêmica.

O CORVO E A
ESCRIVANINHA
ISBN 9788564565579

Débora Lázaro
janeiro 2017
108 p

Débora Lázaro possui graduação em psicologia pela
Universidade Paulista (2010), é mestre em Psicologia
Clinica pela Puc/SP no núcleo de Subjetividade e
Doutoranda em Psicologia Clínica também na
Puc/SP. Estuda o pensamento do Filósofo Martin
Heidegger e pesquisa a arte, em especial a
Literatura, e suas possíveis contribuições à escuta
analítica.

Investigar as relações entre a escrita e a
morte, assim como a necessidade do
escrever é a tarefa de o corvo e a
escrivaninha.

O CULTIVO
DA VIDA
ISBN 9786588337127

Múltiplos autores
maio 2021
178 p

Alfried Längle é membro do corpo docente e
professor de psicologia aplicada (psicoterapia) na
universidade HSE de Moscou.
Dorothee Bürgi é psicóloga, especialista em
psicologia
industrial
e
organizacional
pela
Universidade de Psicologia Aplicada de Zurique.

O DESASSOSSEGO
HUMANO NA
CONTEMPORANEIDADE
ISBN 9788564565722

Elza Dutra et al
junho 2018
370 p

Elza Dutra foi a pioneira no estudo da
fenomenologia heideggeriana, no âmbito da
Psicologia, no Rio Grande do Norte; diariamente nos
inspira com seu conhecimento e suas orientações.
Professora
Titular
de
Psicologia
Clínica
Fenomenológica, orienta Mestrado e Doutorado no
PPgPsi-UFRN, além de coordenar o GT-Psicologia &
Fenomenologia-ANPEPP.

Não há soluções prévias para os
problemas do existir, nem roteiro a ser
seguido de antemão. O pior que se pode
fazer em situações de luto, é prescrever ao
enlutado como é que ele precisa viver o
seu luto para que esse faça sentido.
E é aqui precisamente que esse pequeno
livro poderoso, O cultivo da vida, entra em
cena. O que ele pretende não é funcionar
como um método de análise existencial,
mas como um aceno para a atenção
necessária para não condenar a vida de
antemão nem para transformar a
afirmação da vida em uma nova prisão. Tal
como se encontra expresso no subtítulo
do livro, crise e sofrimento são desafios
existenciais, que colocam a existência
diante de sua verdade e a prepara para
processos diretos de crescimento vital.

Organizada por Elza Dutra, essa coletânea
de artigos traz consigo um conjunto muito
significativo
de
contribuições
de
professores brasileiros e portugueses para
a compreensão e o tratamento de uma
espécie de mal-do-século: o desassossego
em suas mais variadas faces, do vazio e da
depressão até a agitação e as neuroses do
tédio,
passando
pelas
bases
fenomenológicas e hermenêuticas desses
fenômenos.
Na coletânea estão pessoas importantes
como Irene Borges Duarte, Carlos
Morujão, Roberto Novaes, Ana Maria
Feijóo, Henriete Moratto, Marco Casanova
entre muitos outros.

O DISCURSO
RELIGIOSO
APÓS A "MORTE
DE DEUS"
ISBN 9788564565388

Jesus Manuel
Antonio Monroy
Lopez
agosto 2014
171 p
O sarcedote católico Jesus Manuel Antonio Monroy
Lopez atuou como professor no Seminário
Diocesano Nossa Senhora Rosa Mística de Nova
Friburgo. Foi professor e diretor da escola teológica
da diocese de nova Friburgo em Macae 1999-2005. É
doutorando em Teologia na Puc do rio de Janeiro
desde 2016.

O HINO DE
HÖLDERLIN
ISBN 9788564565630

Martin Heidegger
janeiro 2017
213 p

Martin Heidegger (1889 - 1976) foi um filósofo, escritor,
professor universitário e reitor alemão. Ele foi um
pensador
seminal
na
tradição
continental
e
hermenêutica filosófica, e é "amplamente" reconhecido
como um dos filósofos mais originais e importantes do
século XX.

A morte de Deus não é simplesmente uma
exposição de descrença de um indivíduo
particular chamado Friedrich Nietzsche.
Ela é muito mais a explicitação de uma
condição
contemporânea,
de
uma
incontornável impossibilidade de se
pensar o que quer que seja a partir de um
plano metafísico de essências eternas e
imutáveis.
Pensar as consequências dessa condição
para a experiência religiosa em geral é a
tarefa a que se impõe o livro O dicurso
religioso após a morte de Deus, uma obra
de fôlego que se insere nos impasses
enfrentados por quem hoje ainda se
entrega à possibilidade do sagrado.

Em O hino de Hoelderlin: Recordação,
Martin
Heidegger
procura
pensar
precisamente as possibilidade de lidar
com a tradição em meio à consideração do
fim da metafísica. Na medida em que o
primeiro início do filosofar chega a seu
termo, vem à tona um outro início do
pensar, outro início esse que funciona
como um espaço de alteridade e
divergência, assim como de resistência à
absorção nas metafísicas epocais.
Hoelderlin aparece nesse contexto como o
poeta do outro início, como aquele que
retém a força criadora da tradição e a
resguarda enquanto força para que a
inicialidade mesma não se perca.
Recordação, nesse contexto, é um termo
para designar precisamente a devoção
máxima do pensar poetante, a sua relação
orginária com os poderes vitais da
experiência humana.

O QUE É
ESCLARESCIMENTO?
ISBN 9788564565029

A presente coletânea reúne uma série de
textos de autores clássicos que giram em
torno
da
pergunta
“O
que
é
Esclarecimento?”

Múltiplos
organizadores

outubro 2011
99 p

Esse livro é composto por textos de filósofos
clássicos alemãs e contamporâneos de Imannuel
Kant. Os autores são o próprio Imannuel Kant,
Johann Benjamin Erhard, Johann Gottfried
Herder, Gotthold Ephraim Lessing, Christoph
Martin Wieland, Johann Georg Hamann, Moses
Mendelssohn, Friedrich Schiller e Andreas Riem.

O ÚLTIMO
COPO
ISBN 9786588337158

Daniel Soares Lins
novembro 2021
272 p

Daniel Soares Lins é Sociólogo, filósofo e psicanalista,
com doutorado em Sociologia pela Université de Paris VII
- Université Denis Diderot e pós-doutor em Filosofia, sob
a direção de Jacques Rancière, pela Université de Paris
VIII. Atualmente é professor associado de Filosofia no
Departamento de Educação da Universidade Federal do
Ceará.

Por que O último copo começa com a
escrita/bailarina? Porque o pensamento
dançante é o único capaz de não julgar o
álcool como um tema disponível à
condenação moral.
Daniel Lins pratica a escrita/pensamento,
ela mesma embriagada e, deste modo,
entregue a sua própria desmedida criativa,
às promessas e aventuras do universo que
tem pela frente. Daniel Lins nos fala tendo
em
vista
o
“experimento
álcool,
virtual/atual, sob o signo de um desespero
nômade.

O USO DE
DROGAS NA
CONSUMAÇÃO
DA
MODERNIDADE
ISBN 9788564565494

Lucas Francis e Silva
Ong
junho 2015
180 p

Lucas Francis e Silva Ong é psicólogo graduado,
mestre e doutorando pela Pontifícia Universidade
Católica de São Paulo.

OS DOIS
NASCIMENTOS
DO HOMEM
ISBN 9786588337189

Múltiplos Autores
maio 2011
177 p
João Augusto Pompéia se formou em Psicologia pela
PUC-SP e atualmente se destaca como um pensador da
psicoterapia alicerçada na abordagem fenomenológica.
A psicóloga Bilê Tatit Sapienza é uma das referências da
Daseinsanalyse brasileira, contribuindo com suas obras
reflexivas sobre o cotidiano impessoal, as práticas
psicoterápicas com viés fenomenológico-hermenêutico.

Este livro é antes de tudo dedicado a quem
se interessa por fenomenologia e drogas.
Aqui
o
leitor
encontrará
uma
fenomenologia viva e rigorosa. Lucas Ong
remonta cuidadosamente todo o caminho
filosófico da fenomenologia , desde a
origem até sua concretização máxima,
naquilo que ainda é pouco estudado pelos
psicólogos-fenomenólogos e é mais
conhecido no campo da filosofia como o
pensamento do Heidegger tardio.
A presente obra avança muito mais que
isso, pois lança uma investigação
fenomenológica a partir da totalidade da
obra heideggeriana, ou seja, perpassa a
Analítica do Dasein culminando na
discussão do Acontecimento Apropriador.
Este trabalho traz o que mais singulariza o
pensamento fenomenológico: a destruição
da hegemonia do conhecimento técnico,
aquele que só sabe calcular e nada mais.

Em Os Dois Nascimentos Do Homem:
Escritos Sobre Terapia E Educação Na Era
Da Técnica, os Autores Apresentam Um
Amplo Diálogo Com Temas Centrais Da
Terapia E Da Educação No Mundo
Contemporâneo.
O Ponto De Partida Do Livro é certamente
a ideia Heideggeriana Do Ser-Aí Humano
Como Um Ente Marcado Por Suas
Determinações Existenciais Próprias. De
Qualquer Modo, A Grande Qualidade Do
Texto Está Em Não Se Manter Preso À
Linguagem Conceitual Heideggeriana, Mas
Em Tratar Sempre Com Desenvoltura Dos
Problemas, Sem Qualquer Inserção De
Uma Linguagem Hermética E Fechada.

O SI MESMO,
OS OUTROS
E O MUNDO
ISBN 9786588337011

Cassiana Lopes
Stephan
abril 2021
204 p

Fruto
de
pesquisa
de
mestrado
desenvolvida no Programa de PósGraduação em Filosofia da UFRP, esta obra
está longe de ser apenas uma introdução à
discussão das relações teóricas entre
Michael Foucault e Pierre Hadot.
Para além do estreito círculo dos estudos
especializados, este livro certamente
haverá de interessar a quem quer que
reconheça que a filosofia da antiguidade
pode ainda nos dizer coisas interessantes,
sobretudo quanto à nossa maneira atual
de viver.

Cassiana Lopes Stephan é doutoranda do Programa de
Pós-Graduação em Filosofia pela UFPR em razão da
promoção antecipada e direta do Mestrado para o
Doutorado concedida pela CAPES. Em 2015, defendeu a
Dissertação de Mestrado no tema concernente às
convergências e divergências entre as interpretações de
Michel Foucault e de Pierre Hadot sobre a ética estoica.

O TEMPO DA
MEDICINA
ISBN 9786588337028

Carlos Pompilio
junho 2020
167 p

Carlos Pompilio possui graduação em Medicina pela
Universidade de São Paulo e doutorado em Medicina
(Anatomia Patológica) pela Universidade de São Paulo.
Atualmente é médico assistente do Hospital das Clínicas
da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo.

O livro que temos diante de nós, O tempo
da medicina, procura combater os
problemas
próprios
à
medicina
contemporânea por meio de uma
retomada
radical
de
seu
caráter
essencialmente hermenêutico.
Assim, o subtítulo “narrativas médicas: do
lugar existencial do médico às tensões
históricas da medicina” indica justamente
o quanto a medicina não apenas se
constrói a partir de um arranjo espaçotemporal do que acontece no encontro
sempre descomunal entre o eu e o tu, mas
também precisa lidar constitutivamente
com as determinações históricas que são
próprias de todos os fenômenos humanos
em geral. O livro de Carlos Pompilio, por
isso, nos leva a refletir sobre os dilemas da
ação médica no tempo que se pode
chamar hoje sem medo de “o tempo da
medicina”.

PARA ALÉM
DA TÉCNICA
ISBN 9788564565463

Roberto Novaes de
Sá
dezembro 2017
140 p

Roberto Novaes de Sá possui Graduação em Psicologia
pela PUC-Rio, Mestrado em Psicologia pela UFRJ e
Doutorado em Engenharia de Produção pela UFRJ.
Atualmente é Professor Titular do Instituto de Psicologia
da Universidade Federal Fluminense, vinculado ao
Programa de Pós-Graduação em Psicologia na área de
concentração Estudos da Subjetividade.

PARA LER
SLOTERDIJK
ISBN 9788564565531

Paulo Ghiraldelli
Junior
abril 2017
269 p

Paulo Ghiraldelli Jr é um filósofo, professor e escritor
brasileiro. Formou-se bacharel em filosofia pela
Universidade Presbiteriana Mackenzie. Tornou-se mestre
e doutor em filosofia pela Universidade de São Paulo.
Também é mestre e doutor em filosofia e história da
educação pela Pontifícia Universidade Católica de São
Paulo, além de possuir pós-doutorado em medicina
social pela UERJ.

Para além da técnica é um texto que
procura investigar os dilemas e as
possibilidades que se abrem para a
psicologia na era da técnica. Por meio de
uma análise de temas como o sim e o não
que acompanha a atmosfera epocal da
serenidade, como as relações entre a
existência e o campo histórico em um
mundo dominado pelas velocidades
técnicas, Roberto Novaes de Sá nos
apresenta a possibilidade de um
resguardo estrutural da existência em sua
confrontação fundamental com a finitude,
o erro, as inseguranças e incertezas, o
temor e a angústia.

Este livro é um escrito de convite para a
leitura do filósofo alemão. O livro contém
três partes. A Introdução diz respeito à
noção
heideggeriana
de
“clareira”,
redescrita por Sloterdijk de modo a
receber seu conceito de antropotécnicas. A
compreensão da “clareira” clama pela
investigação de dois campos, o da
subjetividade e o da sociedade, articuladas
à noção de individualidade moderna (e pós
moderna).
Na Parte I, trata-se de entender a
subjetividade na sua condição de duplo.
Na Parte II, o que se tem é a investigação
da sociedade em seus processos de
desoneração e, portanto, novamente, de
seus efeitos no campo subjetivo. Na Parte
III, a tarefa de investigar formas de
subjetividade e individualidade que
capazes de aspirar à liberdade em uma
situação claramente utópica de uma
sociedade mais generosa.

PARA UMA
PSIQUIATRIA
FENOMENOLÓGICA
ISBN 9788564565838

Thomas Fuchs
abril 2018
231 p

O psiquiatra e filósofo Thomas Fuchs tem como
suas áreas de pesquisa a intersecção da
fenomenologia, psicopatologia e neurociência
cognitiva, com ênfase principal na corporeidade,
enativismo, temporalidade e intersubjetividade.

PODER,
DIREITO E
ORDEM
ISBN 9788564565098

Alexandre Franco
de Sá
novembro 2012
272 p

Alexandre Franco de Sá possui graduação em Filosofia
pela Universidade Católica Portuguesa, mestrado em
Filosofia pela Universidade de Lisboa e doutorado pela
Universidade de Coimbra. É membro da MartinHeidegger Gesellschaft e da Carl Schmitt-Gesellschaft.
Atualmente é professor auxiliar da Universidade de
Coimbra e professor da Pontifícia Universidade Católica
do Paraná.

A situação do esquizofrênico é semelhante
à de um homem que, sem perceber, foi
colocado em uma terra estrangeira e não
compreende mais a língua de seu entorno:
ele não perceberá apenas a expressão e o
gestual
de
seus
próximos
mais
intensamente, mas antes de tudo as
enigmáticas
significativamente
da
"geringonça", que como que por si mesma
parece estar ligada com ele, porque ele
não consegue desvendá-la e, por meio daí,
neutralizá-la.
Assim, a perda da ligação intencional de
sentido com o percebido não tem como
deixar para trás nenhuma coisa "neutra":
onde a percepção mesma não visa mais
aos
objetos,
as
coisas
precisam
inversamente "visar" ao, vislumbrar o,
interpelar o percipiente.

Neste livro, Alexandre Sá apresenta vários
trabalhos nos quais analisa diversos temas
schmittianos, destacando-se a discussão
sobre
a
suposta
incoerência
e
oportunismo que teriam marcado a obra
de Schmitt, conforme a interpretação
canônica
de
Löwith,
a
qual
é
convincentemente rejeitada pelo professor
português.
No decorrer da obra, Alexandre Sá
reconstroi os argumentos de Carl Schmitt
à luz dos textos e contextos originais,
tendo sempre em vista a totalidade do
corpus schmittiano. Ao final, ele conclui
que o jurista alemão teria sido um grande
ficcionista, eis que lançou mão de
estruturas teóricas "fingidas" para criar
algo que não é dado, mas que, como
artifício, só pode ser imaginado.

PESQUISA
FENOMENOLÓGICA
E HERMENÊUTICA
ISBN 9788564565951

O livro apresenta uma ampla pesquisa no
campo do cinema, da arte e da literatura
que é realizada a partir de uma clara
exposição de perspectivas centrais do
pensamento
fenomenológico
e
hermenêutico.

Marcos Colpo
outubro 2019
190 p

Marcos Colpo possui graduação em Psicologia, mestrado
e doutorado em Filosofia. Título de especialista em
Psicologia Clínica, atendimento clínico de adolescentes,
adultos e casais na Abordagem Daseinsanalítica. Membro
efetivo e diretor da Associação Brasileira de
Daseinsanalyse - ABD e coordenador da Revista
Daseinsanalyse - publicação anual.

PSICOLOGIA,
CUIDADO DE
SI E CLÍNICA
ISBN 9788564565470

Cristine Monteiro
Mattar
setembro 2016
328 p
Cristine Mattar é doutora em psicologia e tem interesse
pelas interfaces entre Psicologia, História do Brasil,
Modos de Subjetivação no Brasil, Sofrimento, Clínica,
Artes e Literatura Brasileira. É professora do Programa de
Pós-Graduação em Psicologia e Estudos da Subjetividade
da UFF. Pós-doutoranda da Universidade de Évora com
supervisão da Professora Irene Borges-Duarte.

A clínica psicológica corre sempre o risco
de decair, seja na forma de uma condução
de condutas, seja no modo de uma
psicologização
de
situações
sóciohistórico-políticas.
Isto
porque
tradicionalmente parte da subjetividade
como subsistência a ser cuidada.
Mas, e se o cuidado for o mais
fundamental e constitutivo do que passou
a se chamar de subjetividade? Esta era a
experimentação da filosofia antiga nas
formas do cuidado de si e da
autoconstituição. A pista para uma
reconexão do cuidado clínico com esta
noção poderá ser seguida pelo/a leitor/a
no presente livro.

PSICOLOGIA
FENOMENOLÓGICOEXISTENCIAL
ISBN 9788564565142

Múltiplos Autores

julho 2013
184 p

Psicologia
fenomenológico-existencial:
possibilidades
da
atitude
clínica
fenomenológica é um livro que procura
discutir as mais diversas vozes em jogo na
atitude clínica aberta pela fenomenologia.
Com textos de renomados pesquisadores
nacionais, o livro abre uma perspectiva de
acompanhamento rico de todas as mais
diversas
vertentes
do
pensamento
fenomenológico no set terapêutico.

O livro foi organizado e parcialmente escrito pelo
psicólogo Paulo Eduardo Rodrigues Alves Evangelista,
que é Doutor em Psicologia Escolar e do Desenvolvimento
Humano pela USP. Além dele, os autores são compostos
pelo psicoterapeuta Daniel Rehfeld, pelas psicólogas
Isabel Cristina Carniel, Juliana Vendrusculo e Marta
Tolaini Rosmaninho, pelos psicólogos Leonardo
Toshiaki Borges Yoshimochi e Luis Eduardo Franção
Jardim, e pelo professor, escritor e filósofo Marco
Casanova.

PSICOLOGIA
HOSPITALAR
ISBN 9788564565845

Múltiplos
organizadores
dezembro 2020
274 p
Andréa Batista de Andrade Castelo Branco é
professora do curso de psicologia da UFBA; Mestre em
Saúde Pública pela UFC; Doutora em Psicologia pela
PUC-Minas.
Daniela Rodrigues Goulart Gomes é graduada e
mestre em psicologia pela UFU, doutora em psicologia
pela FFCLRP-USP; Coordenadora do Unheimlich - grupo
de estudos psicanalíticos da UFBA e membro da
sociedade brasileira de psicologia hospitalar.

O campo da Psicologia Hospitalar, como
uma vertente da Psicologia da Saúde, tem
se desenvolvido no Brasil nos mais
diversos âmbitos formativos do ensino
superior. Nesse sentido, o livro Psicologia
Hospitalar: teorias, vivências e casos
clínicos
disponibiliza
variadas
contribuições
teóricas,
práticas
e
metodológicas oriundas de experiências
nesse campo.
Idealizado, inicialmente, a partir dos
trabalhos relacionados ao Programa de
Residência Multiprofissional em Urgência,
do Instituto Multidisciplinar em Saúde da
Universidade Federal da Bahia, sob a
supervisão das professoras doutoras
Andréa Batista de Andrade Castelo Branco
e Daniela Rodrigues Goulart Gomes, o livro
ganhou “ares maiores” e se estendeu às
contribuições de docentes, discentes,
residentes, mestres e doutores dos mais
variados cantos do país.

PSICOLOGIA
PÓSIDENTITÁRIA
ISBN 9788564565784

Alexandre Marques
Cabral
março 2018
162 p

Partindo do problema da identidade e do
impacto adoecedor que ela produz nos
homens, Alexandre apresenta a noção de
resistência existencial, e, em consonância
com as análises de Michel Foucault
acompanha a crítica à clínica como
possível extensão do confessionário.
O que surge daí é a possibilidade de um
modo novo de pensar a psicologia para
além de toda psicopatologização da
existência e de toda tendência funcional
de reduzir a psicologia ao modelo médicopsiquiátrico.

Alexandre Marques Cabral é professor adjunto do
departamento de Filosofia da Uerj e professor de Filosofia
do Instituto Federal Colégio Pedro II. Atua nas áreas de
metafísica, filosofia da religião, mística, fenomenologia,
pensamento medieval, Heidegger e Nietzsche.

PSICOTERAPIA DE
GRUPO NA
ABORDAGEM
FENOMENOLÓGICO
-EXISTENCIAL
ISBN 9788564565210

Ana Tereza
Camasmie
maio 2014
409 p
Ana Tereza é Doutora em Psicologia pela Universidade
Federal Fluminense, Mestre em Filosofia pela Pontifícia
Universidade Católica de São Paulo, Psicóloga Clínica pela
Universidade Estadual do Rio de Janeiro.

Fala alto uma igualmente decisiva: o
caráter do mundo enquanto espaço
compartilhado, enquanto espaço de
convivência, de coexistência entre os
seres-aí humanos. Tratar desse elemento
no âmbito da terapia de grupo é a grande
descoberta do livro de Ana Tereza
Camasmie e a sua força mais fundamental.
Pensar a terapia de grupo no âmbito da
filosofia de Heidegger não é, isso
descobrimos em meio à leitura de seu
texto, senão ir ao coração dos intuitos
mais próprios de Heidegger e, seguindo
uma formulação de Binswanger em seu
texto “Psicopatologia como patologia do
espaço”, pensar a terapia a partir do
espaço da convivência e não o contrário. O
livro de Camasmie, com isso, resgata a
psicoterapia de grupo e revela nela
potencialidades
já
aparentemente
perdidas.

PSICOTERAPIA
E ANÁLISE
EXISTENCIAL
ISBN 9788564565920

Ludwig Binswanger
outubro 2019
231 p

Nesse livro clássico de Ludwig Binswanger,
o psiquiatra suíço discute de maneira
detida as transformações pela qual passa
a compreensão e o tratamento do
sofrimento existencial humano a partir da
influência da fenomenologia de Husserl e
de Heidegger.
O livro funciona tanto como uma
introdução
à
psiquiatra/psicologia
fenomenológica quanto como uma
oportunidade única de aprofundamento
da compreensão do caráter propriamente
dito do sofrimento psíquico.

Ludwig Binswanger foi um psiquiatra suíço pioneiro na
área da Psicologia fenomenológica-existencial. É um dos
criadores da Daseinsanálise.

PSICOTERAPIA
FENOMENOLÓGICO
-EXISTENCIAL
ISBN 9788564565401

José Paulo
Giovanetti
junho 2017
129 p

José Paulo Giovanetti possui graduação em
Bacharelado Em Psicologia pela Universidade Federal de
Minas Gerais, mestrado em Psicologia pela Université
Catholique de Louvain, doutorado em Psicologia pela
Université Catholique de Louvain e pós-doutorado pela
Université Catholique de Louvain.

A obra de Edmund Husserl e Martin
Heidegger implicam uma transformação
na maneira mesma de ver o homem e nas
pressuposições filosóficas que deram
sustentação à forma tradicional de
concepção de sua humanidade.
É essa transformação que José Paulo
Giovanetti reconstrói minuciosamente na
presente coletânea de artigos em diálogo
incessante antes de tudo com Ludwig
Binswanger, o pai da Daseinsanálise e uma
das figuras mais importantes da psicologia
fenomenológico contemporânea, além de
com outras figuras e correntes da
psicoterapia de nosso tempo.

REFLEXÕES
FILOSÓFICAS
SOBRE A
HISTÓRIA

O livro reconstroi de maneira rigorosa as
concepções de história próprias a
Agostinho, Hegel e Nietzsche, na mesma
medida em que procura acentuar as
relações subterrâneas entre esses três
autores.

ISBN 9788564565975

José Nicolao Julião
abril 2019
228 p

Com isto, ele apresenta um panoramo
imprescindível de um problema central
não apenas para a filosofia moderna, mas
para todos nós ainda hoje.

José Nicolao Julião possui graduação e mestrado em
Filosofia pela Universidade Federal do Rio de Janeiro e
doutorado em Filosofia pela Universidade Estadual de
Campinas. É professor titular da Universidade Federal
Rural do Rio de Janeiro e pesquisador do CNPq (PQ2).

RESGATE
ISBN 9788564565302

Gilda Niemeyer
março 2015
75 p

Gilda Niemeyer é uma escritora brasileira que
nasceu e vive no Rio de Janeiro. Ela é uma terapeuta
holítica e o seu livro de estreia é o 'Resgate'.

Resgate, de Gilda Niemeyer, anuncia, já no
título, do que tratam os textos a serem
lidos. Trabalhando no eixo da produção
memorial, Gilda recupera alegrias, dores,
percalços, esses ingredientes de toda
existência humana.
É com coragem que enfrenta o passado e
o transpõe. As verdades, relativizadas
conforme a fala de quem as pronuncia, se
oferecem ao leitor, solicitando-o como
cúmplice
do
entendimento
da
particularidade do existir.

RESSENTIMENTO
E VONTADE
ISBN 9786588337165

Oswaldo Giacoia
Junior
julho 2021
136 p

Oswaldo Giacoia Junior é um filósofo e escritor
brasileiro, atualmente professor titular do Departamento
de Filosofia da Universidade Estadual de Campinas. É
especialista na filosofia de Friedrich Nietzsche. Sua
pesquisa concentra-se na área de Filosofia Moderna e
Contemporânea, com ênfase em História da Filosofia,
Ética e Filosofia do Direito.
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Marcelo S. Norberto, Doutor em filosofia, é professor e
pesquisador (CCE/PUC-Rio).
Fabio Caprio Leite de Castro é professor integrante do
Programa de Pós-Graduação em Filosofia da PUCRS.
Doutor em Filosofia pela Université de Liège - Bélgica
(bolsa CAPES).

O ressentimento não é considerado por
Nietzsche apenas como uma possibilidade
individual de lidar com uma desfeita, um
fracasso, um revés do destino, mas
também e principalmente como uma
força, uma perspectiva estruturadora, um
princípio interpretativo que regula os
corpos no interior de nossa tradição
judaico-cristã.
É aqui, então, em uma leitura magistral de
uma gama plural de textos nietzschianos,
que Oswaldo Giacoia Junior inscreve a sua
fisiopsicologia do ressentimento. Em meio
a um acompanhamento das muitas vozes
articuladas por Nietzsche para pensar a
relação entre ressentimento, moral,
vontade, corpo e vida, apenas para
mencionar alguns dos temas chave do
texto, Giacoia nos leva ao coração de mais
esse afeto fundamental, que ganha corpo
no segundo volume de nossa coleção. Um
texto que já nasceu clássico.
Sartre e a política. Esse é um tema central
do pensamento sartriano desde o seu
início. Já em O ser e o nada, Sartre
atentava para os dilemas de uma
existência confrontada com o alheamento
originário do ser e com os problemas de
um campo de relações com os outros
sempre marcado por movimentos mútuos
de objetivação.
Esse horizonte de problemas reaparece
em seguida em A crítica da razão dialética,
texto no qual a questão política e o
compromisso máximo dos intelectuais
vêm à tona. Em Sartre e a política,
portanto,
renomados
pesquisadores
discutem o lugar de Sartre nos impasses
do mundo contemporâneo.
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Martin Heidegger (1889 - 1976) foi um filósofo, escritor,
professor universitário e reitor alemão. Ele foi um
pensador seminal na tradição continental e hermenêutica
filosófica, e é "amplamente" reconhecido como um dos
filósofos mais originais e importantes do século XX."
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Hans Kelsen foi um jurista e filósofo austríaco. No
ocidente, especialmente nos países europeus e latinoamericanos, é considerado um dos mais importantes e
influentes estudiosos do Direito.

Nos anos entre 1959 e 1969, o psiquiatra
suíço Medard Boss convidou Martin
Heidegger por onze vezes para ir à cidade
de Zollikon, junto ao lago de Zurique, para
desenvolver lá em seminários privados a
assim
chamada
“Daseinsanalyse”.
Heidegger aproveitou a oportunidade
para, partindo de Ser e tempo, colocar à
prova as suas reflexões sobre o “Dasein”
em um contato imediato com psiquiatras,
psicoterapeutas e psicanalistas.
Questões ligados à temporalidade, à
espacialidade e à corporeidade vital do
“Dasein” foram discutidas, assim como a
cibernética emergente e sua influência
sobre a psicologia. Surgiam assim os
Seminários de Zollikon: um texto de
filosofia voltado radicalmente para a
interface entre a reflexão sobre a
existência humana e a compreensão dos
elementos
centrais
do
sofrimento
psíquico.
Em Sobre a teoria das ficcções, Hans
Kelsen estabelece os primeiros elementos
de seu pensamento jurídico. Partindo da
teoria do 'como se' de Vaihinger, Kelsen
procura mostrar como o direito não
prescreve às pessoas como eles devem
ser, mas sim quais são os seus direitos e
deveres quando elas se veem subsumidas
em uma categoria jurídica.
Com isso, ele retira do direito o seu papel
pedagógico e moral de formação e reforça
a responsabilidade como fator central do
ordenamento jurídico em geral. Nasce,
assim, uma das compreensões mais
imediatas do assim chamado positivismo
jurídico.
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Ludwig Binswanger foi um psiquiatra suíço pioneiro na
área da Psicologia fenomenológica-existencial. É um dos
criadores da Daseinsanálise.
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Marco Antônio Casanova é doutor em filosofia pela
UFRJ/Universidade de Tübingen, Pós-doutorado –
Universidade de Freiburg, Professor Adjunto do
Departamento de Filosofia da UERJ, Presidente da
Sociedade Brasileira de Fenomenologia, Ele é autor de
diversos livros como
Compreender Heidegger, A
persistência da burrice, A eternidade frágil e Tédio e
Tempo.

Em Sonho e existência, Ludwig Binswanger
apresenta os fundamentos de sua
antropologia existencial, na mesma
medida em que pavimenta o caminho que
o leva da psicanálise à Daseinsanálise.
Esse caminho passa por um lado por um
encontro
de
Binswanger
com
a
fenomenologia husserliana e com a
fenomenologia hermenêutica de Martin
Heidegger.
Assim, aos poucos, temos a oportunidade
de acompanhar no livro os impactos do
projeto
fenomenológico
para
a
compreensão e o tratamento dos
transtornos existenciais, assim como a
exposição de uma série de ideias centrais
da concepção terapêutica binswangeriana
tais como: fuga em direção às ideias,
mundo próprio e mundo compartilhado,
amor, história de vida entre outros. Um
clássico de um dos maiores nomes da
psiquiatria contemporânea.
Nesse livro, Marco Casanova procura
investigar as relações entre tédio e tempo,
entre as determinações próprias à
atmosfera do tédio em seus diversos
níveis de profundidade e o mundo da
técnica contemporânea.

TEOLOGIA DA
MALANDRAGEM
ISBN 9788564565036

Alexandre Marques
Cabral

A Teologia da malandragem de mestre
malandrinho procura pensar as muitas
camadas significativas de uma das figuras
mais fascinantes da Umbanda, o famoso
Zé Pelintra ou mestre malandrinho.
Seguindo a sua arte de viver, o livro se
aproxima de uma estética da existência
bem brasileira, de nossos caminhos mais
criativos.

setembro 2019
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Alexandre Marques Cabral é professor adjunto do
departamento de Filosofia da Uerj e professor de Filosofia
do Instituto Federal Colégio Pedro II. Atua nas áreas de
metafísica, filosofia da religião, mística, fenomenologia,
pensamento medieval, Heidegger e Nietzsche.
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Alexandre Marques Cabral é professor adjunto do
departamento de Filosofia da Uerj e professor de
Filosofia do Instituto Federal Colégio Pedro II. Atua nas
áreas de metafísica, filosofia da religião, mística,
fenomenologia, pensamento medieval, Heidegger e
Nietzsche.

Teologia da transgressão: Ensaio sobre o
princípio protestante, o teólogo e filósofo
Alexandre Marque Cabral retoma o
famoso princípio protestante formulado
pela primeira vez por Martin Lutero. Toda
a obediência de um cristão não deve ser
ao poder instituído nas instituições
eclesiásticas, mas precisa ser firmado com
o texto das escrituras e com a experiência
revelada.
Esse compromisso, por sua vez, não
aparece apenas como uma veleidade de
Lutero, mas um elemento de transgressão
radical, de contestação dos vícios que se
colocam cada vez mais no caminho da
verdadeira fé.
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Wallace dos Santos Moraes é Professor Associado do
Departamento de Ciência Política e dos Programas de
Pós-Graduação em Filosofia (PPGF) e História Comparada
(PPGHC) da UFRJ.
Camila Jourdan é professora adjunta da Universidade do
Estado do Rio de Janeiro, possui doutorado e mestrado
em filosofia pela PUC-Rio, com período sanduíche na
Universidade Paris I, Sorbonne.
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Marcelo Sodelli atua desde 2007 como Professor
Assistente-Doutor do Curso de Psicologia da Faculdade
de Ciências Humanas e da Saúde da Pontifícia
Universidade Católica de São Paulo (PUC-SP). Desde 2018
atua como Coordenador do Núcleo do Curso de
Psicologia da PUC, intitulado: Psicologia e Vulnerabilidade
- A Clínica das Dependências e o Mundo Contemporâneo.

Teoria política anarquista e libertária é
um texto voltado para uma apresentação
ao grande público dos clássicos da teoria
anarquista, clássicos esses tais como
Proudhon e Bakunin. Juntamente com
essas duas figuras chave, porém, o leitor
pode
acompanhar
uma
série
de
pensadores igualmente importantes e
menos conhecidos, e, além disso, leituras
de autores contemporâneos como Michel
Foucault a partir de uma perspectiva
anarquista.
O libertário, por sua vez, entra no escopo
do texto, porque anarquismo é antes de
tudo um sinônimo de liberdade e luta
contra todas as formas de opressão.

A persistência em manter a postura
Proibicionista (Diga não às Drogas),
mesmo com o imenso investimento
financeiro, trouxe problemas ainda
maiores do que aquilo que se pretendia
acabar. Em vez de diminuir o uso de risco
e dependência de drogas, a estratégia
proibicionista balizada no binômio de
tratamento abstinência e internação, só
fez aumentar a violência (tráfico) e a falta
do diálogo aberto e científico. Este livro,
por meio do método desconstrutivoconstrutivo da Fenomenologia Existencial,
apresenta um novo caminho para
compreendermos a complexa relação do
Homem - drogas-mundo.
A
obra
apresenta
uma
proposta
inovadora: As ações Redutoras de
Vulnerabilidade. Esta obra é indicada não
só para os profissionais que trabalham
diretamente na área de drogas como
também para o público em geral (pais,
professores, etc.).
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Nesse livro, Alice Holzhey-Kunz apresenta
o quanto um certo tipo de verdade não
tem como ser acessada pela via
compreensiva, mas apenas pela via
emocioal. A partir de uma análise de
emoções fundamentais como a angústia, o
nojo, a vergonha, a confiança, a simpatia
entre outras, ela revela o quanto as
emoções nos colocam diante do caráter
propriamente dito de nosso ser e nos
revela o cerne de nosso ser no mundo.

Alice Holzhey-Kunz é uma filósofa suíça, presidente
Sociedade
para
Antropologia
Hermenêutica
e
Daseinsanálise (GAD/Suíça) e co-fundadora e copresidente do Seminário Daseinsanalítico em Zurique.
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Diogo de Oliveira Boccardi é Psicólogo especialista em
Psicologia Clínica (CFP), mestre em Saúde Mental e
Atenção Psicossocial e doutorando em Ciências Humanas
(UFSC). Gestalt-terapeuta com formação no Instituto
Granzotto, em Florianópolis, onde atua como professor,
supervisor e terapeuta. Membro do Núcleo de Estudos
em Sociologia, Filosofia e História das Ciências da Saúde
(NESFIHS/UFSC).

O Viver não é preciso lança o desafio de
pensar de outra forma uma temática que
percorre a história da humanidade, um
tópico que foi abordado de diversos
modos por filósofos, sociólogos, pelo
saber médico, pela literatura, pelo cinema
e pelo discurso cotidiano, pois de uma ou
outra maneira, nos afeta a todos.
Diogo tematiza os saberes e discursos que
ao longo da história foram construídos em
torno à temática do suicídio. Essa
perspectiva
histórica
permite
problematizar e desnaturalizar o modo,
hoje hegemônico, de pensá-lo.

