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IV. RESENHA DE LIVROS

• GRUNSPUN, H. (2005). Criando filhos vitoriosos: quando e como
promover a resiliência. São Paulo: Atheneu, 212 p.

Sara Teresa Pérez Morais1

Rede Gonzaga de Ensino Superior - Votuporanga/SP
Faculdade de José Bonifácio - José Bonifácio/SP

O autor, psicólogo, médico e advogado, Titular desta Academia, cujo Patrono
é Pedro de Alcântara Machado, tem tido como meta abrir novas perspectivas à
teoria e à prática psicológica. Desta vez, dedica-se à resiliência na criança, cuja
obra oferece a seu antigo professor Pedro de Alcântara Machado, Patrono da
Cadeira nº 19, a qual tem a honra de ocupá-la. Desenvolve a idéia do ilustre
mestre sobre a importância de se considerar a vulnerabilidade psicológica na
criança e, por outro lado, promover-lhe resistência. Ele comparava este processo
ao emprego das vacinas para aumentar a imunidade a determinadas doenças
na infância.

A obra vem ao encontro dessa idéia, centralizando-se no tema em questão,
cujo conceito está relacionado à superação das vicissitudes que ocorrem na
vida, devendo ser promovida na infância, fase privilegiada para essa promoção.
Assim, o autor explica a prioridade que concebe à resiliência na infância ao
escrever didaticamente sobre o tema. Enfatiza a prevenção dos fatores de risco
e a promoção dos fatores de proteção como base ao desenvolvimento dessa
força propulsora para o efetivo processo evolutivo da criança.

Nos primeiros cinco capítulos, analisa os termos e conceitos de resiliência
no contexto de pesquisas, tanto longitudinais como transversais. Considera que,
apesar de fazer parte do repertório humano, somente na segunda metade do
século passado, a resiliência passou a ser objeto de estudo. A vulnerabilidade
frente aos fatores de risco e a instabilidade cotidiana ou episódica suscitam sua
superação que, para alguns, pode ser bem sucedida, graças à resiliência e,
para outros, isso pode não ocorrer, dando origem a transtornos físicos e/ou
mentais. Os resilientes são vitoriosos, daí o título do livro: uns superam as
adversidades e se promovem, enquanto que outros não conseguem desenvolver
essa força de proteção, passando a sucumbir.

A questão instigante posta para os pesquisadores consiste em
compreender o que caracteriza os resilientes. Após estudos com sobreviventes
de guerras, atentados e tragédias, entre outros fatores, o autor chega a afirmar
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que crianças são mais resilientes do que adultos, por manifestarem certos
comportamentos que lhes permitem promover-se mais facilmente.

Postas essas considerações, com base no modelo de Grotberg, propõe
quatro pilares para fomentar e promover a resiliência: eu tenho, eu posso, eu
sou/estou. O capítulo VI explica cada um deles e, inclusive, ilustra com exemplos.
Enquanto que o capítulo VII desenvolve estratégias para se chegar à construção
desses quatro pilares. Já nos VIII e IX, muito importantes, analisa as principais
fases de intervenção durante o desenvolvimento infantil, ou seja, na primeira
infância e no período de latência.

No capítulo X, verifica o papel da ansiedade na relação entre resiliência,
crise e trauma. Enquanto que nos capítulos XI, XII e XIII, exalta a importância dos
esportes, do humor e da criatividade como fatores fundamentais na promoção
dessa força superadora. Nos capítulos XIV e XV, trata o tema nos contextos da
família e da comunidade. No XVI, enfatiza a fé e a religião e no XVII mostra como
a escola pode contribuir com medidas próprias para promover e fomentá-lo. No
capítulo XVIII e no último, encerra a questão da resiliência como sendo também
de responsabilidade do Estado, tanto que o Estatuto da Criança e do Adolescente
contempla esses direitos fundamentais da infância.

Embora muitos sejam os aspectos abordados, essa publicação, bastante
consistente, consegue ser científica, por todos os dados apresentados e, o mais
importante, ser didática, podendo ser apreciada por educadores, pais e demais
público leigo. Pois oferece uma noção bastante ampla da resiliência,
considerando fatores de risco e de proteção. Além disso, traz uma caracterização
dos resilientes, assim como estratégias de superação dos momentos críticos
do desenvolvimento, desde o nascimento aos primeiros anos escolares.

• LORETO, O. Di (2005) Origem e modo de construção das moléstias da
mente: a psicopatogênese que pode estar contida nas relações

familiares. 2. ed. São Paulo: Editora Casa do Psicólogo.

Helena Moreira e Silva Carmo1

Instituto de Psicologia - USP

Loreto escreveu um livro muito agradável e que, ao mesmo tempo, é uma
importante contribuição à área psi, como ele chama a psiquiatria e a psicologia
juntas. Nele apresenta importante contribuição à psicologia da infância. Relembra
os caminhos percorridos em sua busca de uma teoria psicológica que forneça
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