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1) Título - Envelhecimento e Direito
Autor: Deivid Carvalho Lorenzo e Rita de Cássia Simões Moreira Bonelli

Resumo: Parte integrante da coleção Envelhecimento e Vida Familiar, o livro está
ancorado no tema “Envelhecimento e Direito’’. Os capítulos que o integram, sem
qualquer pretensão de exaurir a articulação existente entre os dois signos referidos,
testemunham a amplitude do horizonte temático, iluminando as repercussões
jurídicas que o transcurso do tempo aporta à existência pessoal. Ao longo da obra,
enfrentam-se questões candentes e contemporâneas, imersas na experiência
familiar daquele que, curvando-se aos efeitos do arco do tempo, envelhece e,
gravado desta condição, é traduzido pelas lentes do Direito. Sob um prisma
eminentemente multifacetário, este volume provoca uma reflexão frondosa, oriunda
da associação entre o fenômeno do envelhecimento, as relações familiares e o
Direito.

2) Título - Envelhecimento e Pandemia - Autoetnografias em Prosa e Verso
Autores: Diana Léia Alencar da Silva; Maura Espinheira Avena; Rita Cruz Amorim e
Teresa Cristina Merhy Leal

Resumo: A obra Envelhecimento e Pandemia - Autoetnografias em Prosa e Verso,
é o Volume 5 da Coleção: Envelhecimento e Vida Familiar, da qual fazem parte
artigos e estudos vinculados ao Programa de Pós-Graduação em Família na
Sociedade Contemporânea da Universidade Católica do Salvador (UCSAL). Este
volume, em particular, resultou de reflexões e estudos realizados pelo Grupo de
Pesquisa FABEP - Família (auto)biografia e Poética, durante o período da pandemia
da Covid - 19, tempo de medos e mudanças. São narrativas e registros nos quais o
"eu" (auto) e o coletivo (etno) se encontram no ato de escrever (grafia) de cada uma
das autoras e autores.

3) Título - Envelhecimento e Espiritualidade



Autor: Elaine Pedreira Rabinovich, Sumaia Midlej Pimentel Sá, Teresa Cristina
Merhy Leal, Joana D'arc Silva Santos

Resumo: O livro aborda a espiritualidade no envelhecimento a partir de abordagens
sócio psicológicas e da neurociência e temas como religiosidade, finitude,
intergeracionalidade e resiliência. Os textos são profundos e ao mesmo tempo
sensíveis neles a espiritualidade e o envelhecimento se conectam como resposta à
busca humana pelo transcendente.

4) Título -  Envelhecimento & Urbanidade/Ruralidade
Autores: Alie Mota de Almeida; Júlio Cezar Barbosa; Rita da Cruz Amorim

Resumo: Esta obra é composta de 10 capítulos que tratam do envelhecimento,
notadamente, o rural e o urbano. Os capítulos emergem de pesquisas teóricas e
empíricas, tornando-se relevantes para os estudos sobre o envelhecimento.

5) Título - Envelhecimento e Educação: Travessias de vida e formação
Autores: Elmar Silva de Abreu; Teresa Cristina Marhy Leal; Wanderlene Cardozo
Ferreira Reis

Resumo: No livro Envelhecimento & Educação: travessias de vida e formação, os
autores apresentam, de maneira sensível e poética, escritas que desvelam muito de
si na relação com o(s) outro(s). Nesta perspectiva, alguns capítulos entrelaçam
experiências familiares e do próprio percurso acadêmico e profissional, nas quais se
delineiam textos biográficos e autoetnográficos, que nos provocam a refletir sobre o
processo da Educação e do envelhecimento na vida de cada um de nós.Nesta obra,
a trajetória do envelhecimento é anunciada diante de um envelhecer da população
brasileira, cujo cenário de pesquisas recentes apontam que a parcela de pessoas
com 65 anos ou mais de idade já representa 10,8% da população.

Pensar no envelhecimento é refletir sobre vários âmbitos do desenvolvimento e da
aprendizagem humana. Para nós autores, foi contundente e emergente como
educadores apresentar percursos da vida real com desafios, superações e,
principalmente, contradições educacionais, dentre elas: as que acolhem o público
idoso, como a pesquisa que retrata o trabalho educacional da Faculdade da Terceira
Idade (FATI) numa cidade do interior da Bahia; e o silenciamento da Base Nacional
Comum Curricular (BNCC), um importante norteador do currículo da Educação, para
a Educação de Jovens, Adultos e Idosos no Brasil e na Bahia.

Portanto, caro leitor(a), esta obra nos convida a refletir sobre o lugar da Educação e
do Envelhecimento em um país que precisa aprender a respeitar e reconhecer,
vislumbrando o “eu” e o “outro” numa perspectiva ética e cidadã.

6) Título - Prazer, Sofrimento e Adoecimento no Trabalho de Enfermeiras e
Técnicas de Enfermagem
Autora: Zelma  Miriam Barbosa  Guimarães



Resumo: Está pesquisa,realizada para fins de Doutorado versa sobre o
prazer,sofrimento e adoecimento no trabalho de enfermagem. Realizada em
hospital público de grande porte em Salvador. O objetivo da pesquisa foi identificar
os fatores determinantes do prazer e sofrimento no trabalho de enfermagem no
contexto hospitalar. Os objetivos específicos foram definidos,para este estudo,os
seguintes: caracterizar o perfil sociodemográfico,ocupacional e clínico;estimar a
prevalência de riscos para os transtornos mentais comuns e descrever os fatores
que contribuem para o prazer e sofrimento no processo de trabalho da equipe de
enfermagem; apresentaram estratégias de enfrentamento utilizadas por essas
trabalhadoras. Estudo analítico transversal qualitativo. Foi realizado no período de
fevereiro  a dezembro  de 2018.

7) Título - Envelhecimento & Avosidades - Coleção Envelhecimento e Vida
Familiar - Vol.1
Autores: Dra. Rosa Maria da Motta Azambuja, Dra. Elaine Pedreira Rabinovich,
Dra. Sinara Dantas Neves, Dra. Ana Isabel Mateus da Silva,Ms. Bianca Reis,
Dra. Cristina Maria de Souza Brito Dias, Dra. Emilly Schuler, Dr. George W. Lesson,
Ms. Luisa Desmet, Dra. Maria Angélica Gonçalves Coutinho, Dra. Maria Angélica
Vitoriano de Silva, Dra. Maria Conceição Pereira Ramos, Dra. Maria Natália Ramos,
Ms. Maria Teresa Santos, Dra. Rosa Maria da Exaltação Contrim, Ms. Tatiane Kelly
Pinto de Carvalho

Resumo: Com a leitura deste livro, poder-se-á depreender que a complexificação
ante a diversidade dos contextos históricos, culturais e sociais traz à temática
avosidade implica em aportar novas compreensões quanto a quem e como são os
avós na contemporaneidade.

Pode-se comprovar, ao ler os capítulos deste livro, que a qualidade dos vínculos
afetivos, relacionais e comunicacionais entre gerações, nomeadamente entre avós e
netos, é fundamental para o desenvolvimento, bem-estar e qualidade de vida das
crianças e dos adultos e favorece novas relações e formas de solidariedade
intergeracional.

A atual e complexa situação epidemiológica global e de emergência relacionada à
pandemia da Covid-19, bem como as medidas de proteção, distanciamento e
isolamento social impostas por esta pandemia, tem tido impactos sociais e
familiares, dificultado as relações, solidariedades familiares e afetando a saúde, o
bem-estar psicológico dos indivíduos, das famílias e das várias gerações.

8) Título - Envelhecimento & Saúde
Autores: Eliana Sales Brito e Marilaine M. Menezes Ferreira

Resumo: Este livro faz parte da Coleção Envelhecimento e Vida Familiar e conta
com a contribuição de pesquisadores especialistas que trabalham com esta



temática. Quando se fala em envelhecimento, a dimensão biológica e suas perdas
sobressaem sobre as demais numa visão estereotipada e discriminatória,
empalidecendo as conquistas e beleza que acompanham os indivíduos que
chegaram a esta nova fase de vida, e que é cheia de significâncias.

Os idosos do século XXI estão ressignificando esta visão pré-concebida a partir de
uma compreensão de que uma vida mais longa é um recurso incrivelmente valioso,
que lhes oferece oportunidades de novos desafios e propósitos, novas carreiras,
novas paixões. Estão mais conscientes do seu papel e de sua contribuição, tanto na
vida familiar quanto na sociedade como um todo.

Então, este livro teve um olhar sobre o envelhecimento a partir desta perspectiva e
nele se encontram textos que descrevem histórias, experiências e produções sobre
o envelhecimento em diferentes esferas e abordagens.

Esperamos que este livro possa contribuir para a abertura de uma maior
compreensão sobre o envelhecimento como uma fase de inspiração e infinitas
possibilidades.
Boa leitura e aprendizado!

9) Título - Envelhecimento e deficiência
Autores: Sumaia Midlej Pimentel Sá  e Juliana Viana Freitas

Resumo: Este livro é parte da coleção Envelhecimento e Vida Familiar. Oportuniza
dar visibilidade às Pessoas com Deficiência (PcDs) em processo de envelhecimento
que experimentam no seu cotidiano duas situações frequentemente excludentes: a
deficiência e o envelhecimento. Toma como referência o envelhecimento como um
processo natural que acompanha a pessoa no seu processo de desenvolvimento e
a deficiência como uma forma própria de ser e estar no mundo.

O envelhecimento da pessoa com deficiência é vivenciado diferentemente por cada
um, a depender das características individuais, história de vida, rede social e
acessibilidade. As reflexões apresentadas nesta publicação buscam, por meio de
levantamentos teóricos e relatos de experiências, minimizar a situação de
invisibilidade que acomete essas pessoas, cujas trajetórias de vida são marcadas
pela exclusão.

10) Título - A presença de uma pessoa com deficiência na família: com a
palavra, o irmão
Autores: Sumaia Midlej Pimentel Sá

Resumo: Este livro vem preencher uma importante lacuna: a parca existência de
estudos focalizando a temática dos Irmãos. Além disto, propõe lançar luz sobre a
vivência de irmãos de pessoas com deficiência, isolando-se ainda mais no quesito
lacunar.



Dentre as relações familiares, os irmãos são os que têm a maior probabilidade de se
estender no tempo. Se isto é verdadeiro para todos os irmãos, sua relevância
cresce quando o tema é irmãos de pessoas com deficiência devido às possíveis
consequências deste fato no decorrer da vida de todos os irmãos envolvidos, com
deficiência ou com desenvolvimento típico. Este livro apresenta um importante
resgate do que já se sabe sobre irmãos e deficiência, mas, mais importante ainda,
lança um olhar novo sobre o assunto: propõe, além da categoria temática de análise
Irmandade - categoria pertinente a qualquer estudo sobre irmãos - a categoria de
Fraternidade, expandindo em muito não apenas conhecimento sobre fratrias, como
o pensamento quanto ao significado de pertencimento familiar. Consideramos,
portanto, que se trata de uma obra fundamental para uma maior compreensão sobre
os irmãos, sobre pessoas com deficiência, sobre as famílias de pessoas com
deficiência, e, em círculos mais abrangentes, sobre as pessoas humanas.

Embora tenha no seu centro relações familiares de fratria, este livro é dirigido a
todos que se ocupam, cuidam e se preocupam com a questão dos Irmãos e das
pessoas com deficiência.
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1) Horizontes de Alteridade: sociedade, família e subjetividade
Autores: José Luis Sepúlveda Ferriz; Ana Cecilia de Sousa Bastos; Gilca Carrera; Elaine Rabinovich

Neste livro, diferentes concepções de alteridade sintetizam experiências acadêmicas e/ou
existenciais/vivenciais, construídas no interior das diversas realidades socioculturais e, em especial,
as relacionadas à família. O outro que emerge no centro do debate se fortalece quando otorgamos a
ele uma dimensão social, prática, conforme apreciação moral e valorativa de nossa sociedade.
Portanto, o outro se transforma também em sujeito moral e político de nossa ação. Isso é muito
importante para o desenvolvimento de ações empáticas, para o fortalecimento de espaços diversos,
inclusivos e colaborativos na sociedade.

2) Formação, Prática Docente E Relação Com As Famílias Em Uma Instituição Comunitária:
Narrativas De Professoras Da Educação Infantil
Autora: Teresa Cristina Merhy Leal
(sem resumo)

3) Pela inclusão: os argumentos favoráveis à educação inclusiva e pela inconstitucionalidade
do Decreto nº 10.502
Organização: Coalizão Brasileira pela Educação Inclusiva / Vários autores: Matheus Martins de
Oliveira (UCSal)

Educação Inclusiva é uma das pautas mais urgentes para a garantia de direitos das pessoas com
deficiência e para a construção de uma sociedade inclusiva e sem qualquer forma de discriminação.
Por essas razões, a coalizão brasileira pela educação inclusiva tem o orgulho de apresentar esta
publicação, que compila argumentos jurídicos e pedagógicos favoráveis à educação inclusiva e pela
inconstitucionalidade e do Decreto Federal nº 10.502/2020.

4) Qualidade de vida de Trabalhadores com Distúrbios Osteomusculares
Autora: Zelma Miriam Barbosa Guimarães

Os distúrbios osteomusculares apresentam uma característica a sua origem  multilateral e insidiosa
havendo inúmeros  elementos  envolvidos na sua origem,tais como fatores físico,  psicológico e
sociais. A proposta de investigação deste estudo foi analisada antes e após os distúrbios.  Estudo
quantitativo realizado  em Salvador, Bahia.

5) Nos braços do Mistério - Itinerário não religioso de busca espiritual
Autor: Giorgio Borghi

Frente ao desafio existencial provocado pelo Mistério da vida, podemos assumir essencialmente três
tipos diversos de atitudes. A primeira atitude é aquela religiosa,
porém de uma religiosidade sacral, que pensa encontrar as respostas da vida prontinhas e seguras
nos ritos, nas tradições, nas doutrinas da própria religião.
Outro tipo de atitude frente às provocações do Mistério é a sua negação, isto é: o ateísmo. Nega-se a
existência do Mistério, pensando que podemos explicar tudo com a razão e com a ciência, e que
apenas em nós devemos procurar e achar todas as respostas.
Entretanto, os ateus também querem respostas que os confortem e que lhes deem segurança e,
nesse sentido, se assemelham muito ao homem ‘religioso’.



Mas existe outro tipo de atitude, com que podemos nos colocar frente e dentro do Mistério da vida.
Trata-se da atitude de quem reconhece estar mergulhado no Mistério e leva a sério o Mistério
enquanto Mistério, sem negá-lo, como os ateus, e sem a pretensão de explicá-lo
totalmente e de controlá-lo, como os religiosos.
Esta é a espiritualidade que caracteriza as pessoas de grande espírito, que podemos encontrar tanto
entre os religiosos como entre os não pertencentes a qualquer religião. É sobre essa espiritualidade
que este livro convida a refletir.

6) Respirando Letras
Autor: João Gustavo de Souza Gordilho
O livro foi escrito entre meus 14 ao 19 anos, assim falando sobre o final da infancia até o início da
vida adulta por meio de várias poesias, mini-contos, crônicas, fabulas e textos autorais de variados
gêneros, um em cada página.

7) A Magia De Fotografar Aves - Reflexões Para A Vida
Autora: Alda Resende

Ao ler, desejo que sintam o mesmo que ocorreu comigo observando essas aves durante a pandemia
e em viagens, pois servem de inspiração para a vida, ensinamentos e reflexões que vão muito além
da beleza que possuem. Por meio das imagens, ao mesmo tempo em que você se encantará com
esses animais, também perceberá passos para um crescimento pessoal, por meio de mensagens de
reflexão a cada página do livro.

8) Charles, a estrela autista
Autora: Celina Bezerra

Charles é uma estrela do mar azul muito especial, Charles era autista. Ele brilhava uma linda luz, que
acabava incomodando os outros seres marinhos, sendo incompreendido. Sua mãe, o compreende e
embala a infância de Charles com uma linda música que fina na memória afetiva dele por toda sua
vida. Charles foi desbravar outros mundos , foi estrela do céu, estrela de cinema, estrela cadente, mas
nenhum lugar o cabia com suas estereotipias, até que encontra uma estrela de quinta grandeza que o
aceita e acolhe com suas características, e passa a encantar todos os astros e estrelas do Universo.
"Charles, a estrela autista" faz parte da Série Amigos Especiais.

9) Município de São Felipe, Recôncavo Baiano: formação histórica e desenvolvimento
socioeconômico 1678-1950
Autor: Felix Souza Santos

O livro é um estudo da formação sociohistórica  e socioeconômica do município de São Felipe,
também contempla a formação socioeconômica do município de Maragogipe ao qual São Felipe
esteve politicamente adstrito na sua condição de  freguesia e vila, mantendo-se essa subordinação
política até 1938 quando obteve o status político de cidade. O livro é um estudo situado no âmbito da
Ciência da História e situa-se, no seu caráter disciplinar, na grande área abrangida pela História
Social. Na sua concepção historiográfica, contempla uma vasta base documental, resultando em 30
páginas de referências, utiliza grande acervo documental, até então, ainda inédito. Na sua
metodologia, inova no uso de fontes obtidas no arquivo inativo da Prefeitura Municipal de São Felipe,
com um amplo acervo de documentos fiscais produzidos pela sua tesouraria abrangendo desde o
século 19 e até meados do século 20.  Conceitualmente, amplia as possibilidades e os usos dos
paradigmas oriundos das epistemologias do Sul. Na sua síntese, permite compreender como se deu
a formação sociohistórica desse território situado ao Sul do Recôncavo Baiano e como foram
edificadas e mantidas as suas hierarquias sociais, políticas e econômicas. O livro tende a se tornar
um guia para novos estudos sobre a formação histórica e socioeconômica do Recôncavo Baiano,
notadamente, no âmbito dos estudos específicos da Ciência da História e da Geografia Histórica.



10) Envelhecimento e Saúde - Programa de Atividade Física
Autor: Alberto Cosme do Carmo

A prática de atividade física constitui um pilar de grande importância no envelhecimento. Essa obra
inclui um cenário do envelhecimento no Brasil no mundo, bem como políticas públicas, uma pesquisa
numa Universidade da Terceira Idade é uma proposta de um programa de atividade física regular e
orientada. Ao final uma sequência de entrevistas com profissionais da área de saúde ratificando as
conclusões da obra.


