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V. RESENHA DE LIVROS

• NOVAES, M. H. (Org.) As Gerações e suas Lições de Vida: aprender
em tempo do viver. Rio de Janeiro: Ed. PUC-Rio; São Paulo: Loyola,

2005.
Sara Teresa Pérez Morais1

Rede Gonzaga de Ensino Superior -
Faculdade de Ciências Gerenciais

de Votuporanga/SP

Maria Helena Novaes, organizadora da presente obra, Professora Titular
da PUC-Rio, além de ser referência nacional na área de Psicologia Escolar,
também o é na de Criatividade, Linguagem, Superdotação, Terceira Idade e,
inovadoramente neste último campo, vem adotando procedimentos de avaliação-
intervenção em pesquisas intergeracionais.

Fruto destas investigações, vem à lume este livro, síntese do projeto Lições
de Vida, a organizadora, contou com a colaboração das professoras Elaine
Pedroza, Isabela Dwyer, Rachel Machado, e de 18 alunos do Departamento de
Psicologia da PUC-Rio. Junto ao material de pesquisa, gerou-se um CD para
divulgação, com texto e imagens selecionados.

O projeto teve como objetivo apontar novas interpretações do significado
da vida, considerando a convivência entre diversas gerações. Para tanto, foram
colhidos depoimentos de 452 pessoas de ambos os sexos, entre 17 e 101 anos,
com diferentes níveis de escolaridade, profissão e ocupação; todas residentes
na cidade do Rio de Janeiro.

Adotou-se como pressupostos teóricos e como análise de dados o livro
de Kübler-Ross E. e Kessler, D. Lessons of life (New york, Scribner, 2000), que
considera 14 categorias: tempo, entrega, relacionamento, culpa, perdão,
autenticidade, amor, medo, raiva, brincar, paciência, felicidade e perda. Cada
uma dessas categorias, em decorrência, intitula os capítulos do presente livro.
Ainda, para a análise de dados, os depoentes foram  agrupados em função do
gênero e da faixa etária, de 17 a 25 anos, jovens; de 26 a 40 anos, adultos
jovens; de 41 a 60 anos, adultos; e de 61 a 101, idosos. Os conteúdos de cada
categoria, primeiro, foram comparados por sujeito, e segundo, por grupo etário,
com base em percepções, representações sociais, crenças, valores e
experiências.

Na apresentação do livro, a organizadora destacou a necessidade da
convivência e da compreensão entre as diversas gerações. Ao adotar o enfoque
intergeracional o propôs como a oportunidade na construção da qualidade de
vida e de uma cultura solidária. Segundo ela, as vivências intergeracionais, ou
sejam, aquelas que se dão simultaneamente entre crianças, jovens, adultos e
idosos, ao mesmo tempo, estabelecem limites e possibilidades. Como

1 Professora Doutora pelo Instituto de Psicologia da USP e docente da citada Faculdade.
Endereço para correspondência: Rua Benjamin Constant, 4286, ap. 31 - Vila Imperial - São
José do Rio Preto - 15015-600 - e-mail: perezmorais@yahoo.com .br
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conseqüência desse enfoque, em si socioeducativo, a segregação e a formação
de guetos sociais poderiam ser evitados, intervindo em espaços físicos e
culturais, assim como na mídia.

Cada capítulo foi introduzido por considerações a respeito dos pressupostos
teóricos, para em seguida, serem analisados por grupo etário e ilustrado por
breves citações dos depoentes.

O primeiro capítulo referente a - Tempo - mostrou a preocupação em
dominá-lo por meio de sua administração, já que lhes pareceu insuficiente para
todas as realizações, principalmente no grupo de homens de 17 a 25 anos; a
essa premência também se acrescenta o aproveitar a vida, que caracterizou os
acima de 41 anos. Os de 26 a 40, apresentaram como a percepção do tempo é
relativa, dependente das circunstâncias. Mulheres, entre 17 e 40 anos,
caracterizaram-se por acreditarem que o tempo ensina e que promove
mudanças. Já mulheres com mais de 41 anos relataram ter aprendido com o
tempo, que este deve ser aproveitado em todos os seus momentos. Em suma,
os homens tentaram dominar o tempo, enquanto que mulheres esperaram
aprender com ele.

No segundo capítulo - Entrega - grande parte dos depoentes acreditaram
que por meio desta ocorreria a aceitação da vida como se apresenta, sem querer
mudá-la. A esta categoria se relacionou a questão da dedicação, mencionada
por todos os grupos, principalmente por mulheres de 26 a 40 anos e homens de
41 a 60 anos.

No terceiro capítulo - Relacionamento - os adultos jovens consideraram
que este é essencial para a vida e que ensina a lidar com pessoas. No que
concordaram aqueles acima de 61 anos, que consideraram também os aspectos
como convivência e a família.

No quarto capítulo - Poder - as mulheres entre 17 e 25 e os homens acima
dos 61 anos se posicionaram subjetivamente frente a essa categoria. Adultos
consideram o poder como uma força interior e um instrumento que poderia
manipular o outro.

No quinto capítulo - Culpa - quase unanimidade entre as mulheres
entrevistadas citaram que se desculparam a si mesmas, exceção entre as de
41 a 60 anos, que se culparam por atender os outros e negligenciar os próprios
desejos. Entre os homens, os jovens se sentiram culpados por deixar de fazer
ou ter feito algo. Os adultos jovens tentaram não se martirizar nem se punir por
escolhas feitas. Os adultos passaram a se cobrar sobre aquilo que gostariam
de ter feito e não fizeram, ou se arrependeram sobre o que já fizeram. Entre os
idosos surgiram os arrependimentos.

No sexto capítulo - Perdão - as mulheres jovens relataram ser difícil perdoar
e fácil ignorar, sendo que ao se libertarem das mágoas, perdoando, transcedem
a ferida. Para os homens jovens o perdão traz a cura, sendo caridade. Posição
esta também assumida por adultos jovens, adultos e idosos de ambos os sexos.

No sétimo capítulo - Autenticidade - entre as mulheres jovens, os papéis
assumidos, impediram-na. Enquanto que para os homens jovens esta foi um
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instrumento de liberdade, segurança e verdade. As mulheres adultas jovens
acharam que é uma forma de mostrar defeitos e virtudes, por isso difícil de
manter a autenticidade, principalmente devido a opinião dos outros. Para os
homens adultos jovens, esta se ligou ao processo de busca de felicidade e do
“verdadeiro eu”. Para as adultas, a autenticidade seria ser eu mesmo e gostar
assim, apesar dos erros. Os homens adultos expressaram medo e outros
acreditaram ser indispensável assumir a autenticidade. Para as idosas a
autenticidade se ligaria ao autoconhecimento e à maturidade. Enquanto que para
os idosos seria difícil assumir e integrá-la.

No oitavo capítulo - Amor - os jovens concordaram que seria impossível
viver sem amor, os homens desse grupo enfatizaram o amor com base no
convívio e no relacionamento. Entre os adultos jovens, de 26 a 40 anos, o amor
aparece como razão de vida, porém, os homens deste grupo acrescentaram a
família, Deus e a vida como objetos de amor. Para os adultos, entre 41 e 61
anos, além de razão, o amor também seria um facilitador. Novamente os homens
valorizaram esse sentimento dentro do relacionamento, sendo que esta visão
prevaleceu naqueles acima de 61 anos.

No nono - Medo - as mulheres jovens acreditaram que seja paralisador,
bloqueia sentimentos e que devem aprender a lidar com ele: percepção partilhada
também por homens adultos jovens. Os homens jovens relataram medo da
vida, de fracasso profissional, a não realização de sonhos. Entre mulheres adultas
jovens, de 26 a 40 anos, surgiram medos concretos, enquanto que mulheres
adultas acreditaram no enfrentamento do medo e em suas lições. Para aquelas
acima de 61 anos apareceram o medo difuso e o da morte, enquanto idosos
negaram o medo.

No décimo - Raiva - entre as mulheres de 17 a 25 anos, expressaram-se
de forma imprópria se reprimida, incontrolável e passageira. As mulheres adultas
jovens, entre 26 e 40 anos, enfatizam este último aspecto. Enquanto que os
homens jovens, adultos jovens e idosos perceberam apenas o lado negativo da
raiva. Entre os adultos, homens e mulheres, entre 41 e 60 anos, houve posição
equilibrada entre aspectos negativos e positivos da raiva. As idosas negaram a
raiva.

No décimo primeiro - Brincar - os jovens se preocuparam em associá-la à
profissão. As mulheres jovens relacionaram o brincar ao alívio do stress, enquanto
que os homens jovens o viram como fonte de vida e prazer. Os adultos e idosos,
de ambos os sexos, acharam que o brincar tornaria a vida significativa e
agradável.

No décimo segundo - Paciência - as mulheres jovens e adultas acreditaram
ser um dom para lidar com situações e pessoas e acharam que é difícil adquiri-
la. As adultas jovens, entre 26 e 40 anos, acharam ser necessário ter paciência
para saber ouvir, calar e esperar, o tempo poderia ensinar. Os adultos jovens
acreditaram que paciência facilita a compreensão e aceitação do próximo, de si
mesmo e das situações. Os homens adultos, entre 41 e 60 anos, acreditaram
que a paciência faz aceitar e esperar. Deste mesmo grupo, mulheres a reportaram
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nos relacionamentos. Os idosos a relacionaram à sabedoria, ao dom para aceitar
e compreender.

No décimo terceiro - Felicidade - as mulheres entre 17 e 25 anos,
apontaram-na como uma busca e uma disposição em observar e interpretar
acontecimentos diários, devendo ser conquistada, enquanto os homens deste
grupo a viram como modo de encarar a vida. As mulheres adultas jovens partiram
da perspectiva de que deve ser propósito de vida, por outro lado, os homens
adultos jovens acharam que seria uma busca e um estado interior. Entre as
idosas a felicidade seria concebida como um estado interior, já os idosos a
associaram à família e aos relacionamentos.

No décimo quarto e último capítulo relativo à - Perda - as mulheres jovens
e os homens adultos jovens relataram a necessidade de conviver com ela. Para
homens jovens, ela seria constante e inerente ao processo vital. As mulheres
adultas jovens acharam que é um sentimento pessoal e relativo. As adultas e
idosas relataram a perda de entes queridos e a oportunidade de aprender. Os
homens adultos mencionaram a valorização da vida e superação de lutos. Os
idosos relativizaram a repercussão emocional das perdas.

Apesar  da superficialidade na apresentação da análise de conteúdo, este
livro apresenta um tema bastante interessante: o relato da  percepção de cada
faixa etária sobre aspectos comuns a vida. Percepções estas que por si só
valeriam outro livro.

Em resumo, esta publicação que teve como objetivo “ajudar as pessoas a
refletir sobre o seu percurso vital, o significado das lições que aprenderam, bem
como seus sentimentos e emoções “, atingiu o seu propósito, e por isso a sua
leitura, entre outras razões, é recomendada.

• DAHL, R. E. e SPEARS, L. P. (Ed.) (2004) Adolescent Brain
Development- Vulnerabilities and opportunities . New  York, NY:

Academy of Sciences. Vol. 1021
Elsa Lima Gonçalves Antunha (C. 29)1

Instituto de Psicologia, USP

O volume 1021 referente aos Anais da New York: Academy of Sciences
trata da Conferência realizada de 18 a 20 de setembro de 2003 sob o título
“Desenvolvimento Cerebral do Adolescente - Vulnerabilidades e Oportunidades”.
Trás importante contribuição de ordem interdisciplinar, em larga escala, e tem
como premissa a unificação do diálogo ligado aos aspectos pré-clínicos e clínicos,
bem como às perspectivas de política social sobre a adolescência, visando
estabelecer estratégias  de informação e prevenção a ela destinadas.

Além dos assuntos já exaustivamente tratados neste campo quanto à
interação entre influências comportamentais, familiares e sociais, o Simpósio

1 Professora titular em Neuropsicologia. Endereço para correspondência: Rua Tácito de
Almeida, nº 180 - CEP 01511-010 - São Paulo, SP. Telefax: (11) 3862-4405 - e-mail:
elsa.antunha@terra.com.br
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