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IV. RESENHAS DE LIVROS

• Trinca, W. (2010) O Pensamento Clínico em diagnóstico da
personalidade. São Paulo: Vetor Editora Psico-pedagógica

                                                                         Aracê Maria Magenta Magalhães1

O autor é graduado em Psicologia, Mestre, Doutor, Livre-docente e
Professor Titular do Instituto de Psicologia da Universidade de São Paulo. É
psicanalista e detentor de grande conhecimento sobre a matéria. A obra que se
resenha é um exemplo.

O tema a que o presente livro se refere, o diagnóstico da personalidade,
não é um assunto novo para o autor, sendo inclusive, objeto de cursos,
publicações e orientação de mestrado e tese de doutorado. Sendo familiar ao
tema, o autor vem acumulando uma densa fundamentação teórica e porque não
dizer, prática.

O ineditismo desta obra está na reflexão em como se dá o pensar clínico
no diagnóstico da personalidade. Podemos dizer que Walter Trinca sempre nos
surpreende, pois cada uma de suas obras traz não só o novo, como algo da
ordem do inesperado, do inverso, do improvável.

Como sempre, vai além, da nosografia, da arte classificatória e descritiva.
Sua implicação é com o pensar – e o pensar clínico.

Neste livro, Trinca, selecionando entre outras, discorre sobre 15 formas
de pensamento clínico em diagnóstico da personalidade, dispondo de um capítulo
para cada uma delas. Assim podemos refletir sobre o nosso próprio pensar
quando lançamos mão do pensamento dedutivo, ou classificatório, por
semelhança, analogia, por denominador comum, por hipótese, e outras formas
ainda. Algo bastante agradável são os exemplos de casos clínicos que ilustram
cada uma das quinze formas do pensar clínico em diagnóstico de personalidade
– além de proporcionar a junção da teoria à práxis; são belos casos clínicos
oferecidos ao leitor.

Na parte anterior ao segundo capítulo, o autor demonstra sua preocupação
com a metodologia científica utilizada no trabalho, justificada talvez pelo texto
fazer parte de sua tese de Livre-docência ao Instituto de Psicologia da
Universidade de São Paulo.

Temos receio, porém, que o leitor, não familiarizado com os procedimentos
científicos de uma tese como esta, não se interesse por esta parte inicial de
apuro e cuidado com as questões científicas. Esse leitor, então, deve ir direto ao
capítulo dois e continuar sua leitura que com certeza apreciará.

1 Psicoterapeuta. Contato: Rua António Alves, 28-21, Bauru, CEP 17012-431 – São Paulo – SP
– Brasil. E-mail: aracemagalhaes@hotmail.com
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Fazendo um salto para o capítulo dezessete, o autor nos fala que seu
pensamento está em concordância com a teoria dos signos de Roman Jakobson
e no posterior cita a semiologia de Berlyne (1973) com sua teoria da existência
de uma competição entre opções de observar.

Nesta obra o autor enfatiza que o pensar clínico sobre o diagnóstico da
personalidade não deve se reduzir à descrição dos sintomas, às queixas e à
referência clássica às áreas psicomotora, emocional e intelectual, obtidas nos
testes psicológicos. Muito oportuna a citação da fábula dos cegos e do elefante
em que cada cego descreve o elefante conforme a parte em que teve contato e
não em sua totalidade. Da mesma forma, Trinca quer ressaltar que o clínico não
pode focalizar a parte em prejuízo do todo.

Conforme o próprio autor, o objetivo deste livro não foi realizar estudos
detalhados e meticulosos, mas distinguir diferentes formas de pensar em
diagnóstico de personalidade. Ele não esgota o tema, lança mão da ciência e do
conhecimento e convida à reflexão, ao estudo e à pesquisa. Deixa a questão em
aberto e convida para novos estudos e trabalhos.

Baseado nas considerações acima, pode-se deduzir que não se trata de
uma obra para grande público, mas para aqueles especialistas em psicologia
clínica com ênfase na dinâmica do diagnóstico da personalidade.

Recebido em: 22/06/2010 / Aceito em: 23/09/2010.

• Alencar, E.M.L.S., Bruno-Faria, M. de F., Fleith, D. de S. &
colaboradores (2010) Medidas de criatividade: teoria e prática. Porto

Alegre: Artmed, 160p.
Cleusa Kazue Sakamoto1

Faculdade Paulus de Tecnologia e Comunicação – FAPCOM

Obra organizada pelas autoras Eunice M.L. Soriano de Alencar, Maria de
Fátima Bruno-Faria e Denise de Souza Fleith, representa uma contribuição para
a divulgação de estudos sobre a criatividade e, sem dúvida, configura-se como
uma iniciativa significativa na apresentação de instrumentos que permitem definir
meios e medidas para a identificação de habilidades relativas ao potencial criativo.

A obra conta com três outros autores, que em seu conjunto apresenta seis
instrumentos de investigação da criatividade acompanhados de suas
concepções, construções e validações, a saber: o Inventário de Barreiras à
Criatividade Pessoal, a Avaliação do clima para criatividade em sala de aula,
Inventário de práticas docentes para a criatividade, Avaliação da criatividade em

1 Psicóloga, Doutora em Psicologia do Desenvolvimento Humano pela USP, docente da
FAPCOM. Contato: Av. Brig. Faria Lima, 1616 - sala 804 – Jardim Paulistano – CEP  01451-001
– São Paulo – SP – Brasil. Tel.(11) 3815-8234. E-mail: cleusasakamoto@uol.com.br
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