
Indíce de Livros (I) 
 
 
Titulo – NASCIMENTO E CONSTRUÇÃO DA MENTE  
AA – IMBASCIATI, ANTONIO 
Ed. – Climepsi Editores, 1ª Edição, Lisboa, Novembro de 2003 
 
ÍNDICE 
Prefacio 
Apresentação 
1. A mente e as suas origens 
Cognição, afectividade e consciência 
Os processos perceptivos 
Instinto e aprendizagem 
Experiência e estrutura biológica 
Inato ou adquirido? E quando? 
2. Uma teoria explicativa para a psicanálise 
Descrição, compreensão e explicação 
A intenção explicativa da psicanálise 
Relações de objecto: como nascem as funções mentais? 
O sistema mente 
As estruturas mentais primárias 
3. A mente como sistema informático 
Objecto, estímulo, aferência, percepção 
Análise da percepção 
Percepção, representação, memória e vivências primárias 
Aprendizagem e nascimento do mental 
Aprendizagem, representação e significatividade da aferência 
A comunicação primária 
4. Aferências, operações mentais, objectos internos 
Mente fetal e nascimento 
Traços aferencias e objectos internos 
Percepção, recordação, imaginação e alucinação 
Objectos internos e experiência corporal 
O «seio» 
Sofrimento e inicio da mente 
5. Os níveis das operações protomentais 
Exorcismo e autonomia 
O «Bom» e o «Mau» 
O «Dentro-bom-si» e o «Fora-mau-não-si» 
Operações mentais e verificação da realidade 
O princípio do prazer 
Satisfação e inteligência 
Evitamento do desprazer e conhecimento 
6. A posição esquizoparanóide 
Operações mentais «erradas» e operações «exactas» 
Mecanismos esquizoides e nascimento da percepção 
As operações cognitivas da inveja: O ataque ao pensamento 
Os circuitos paranóides 
Clivagem projectiva e percepção: o si percepcionante 
7. Os afectos como operações cognitivas 
Inveja e dependência 
Seio bom e capacidades mnésicas 
Pensamento e primeiro «Mau si» 
Clivagem e idealização 
8. Corporeidade e modalidades de pensamento 
Sensorialidade, engramas e modalidades operativas da mente 
Experiência auditiva e experiência visual 
A experiência da preensão 
Dentição e desmame 
Do corpo à «fantasia» 



9. A posição depressiva 
O sentimento de culpa 
Culpa e protoculpa 
Zonas corporais e vivências de culpa 
Clivagem-idealização e negação maniforme 
10. Reparação e pensamento 
Posição depressiva e conhecimento 
Os processos de simbolização 
Função materna e simbolopoiese 
Aprender a pensar: a linguagem da rêverie 
Afecto e pensamento entre filhos e pais 
Bibliografia 
Índice remissivo 
 
 
Titulo – QUATORZE ABORDAGENS DE PSICOPATOLOGIA  
AA – IONESCU, SERBAN  
Ed. – Artes Médicas, 2ª Ed., Porto Alegre, 1997 
 
SUMÁRIO 
Prefacio 
Psicopatologia ateórica 
Psicopatologia behaviorista 
Psicopatologia biológica 
Psicopatologia cognitivista 
Psicopatologia desenvolvimental 
Psicopatologia ecossistêmica 
Etnopsicopatologia 
Psicopatologia etológica 
Psicopatologia existencialista 
Psicopatologia experimental 
Psicopatologia fenomenológica 
Psicopatologia psicanalítica 
Psicopatologia social 
Psicopatologia estruturalista 
Posfácio 
Bibliografia 
 
 


