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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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uma compreensão mais clara desse período, a fim de conhecer os mecanismos
que levam aos problemas emocionais e às doenças mentais.

Consegue relatar, por possuir, como ele mesmo diz, uma memória de
elefante, suas vivências emocionais e as lutas enfrentadas até chegar a uma
teoria que preenchesse as suas exigências. É muito rigoroso na sua busca que
começa com a conceituação de psicopatogênese e dos outros termos que usará,
passando a relatar a metodologia empregada para realizar o objetivo a que se
propôs. No final, relata suas conclusões. Esta tarefa é feita através dos casos
clínicos que marcaram as etapas de sua evolução e de alguns acontecimentos
de sua vida pessoal e profissional relacionados às mudanças de posicionamento
que foi assumindo no seu decorrer.

Assim, sua busca de uma teoria psicológica que o satisfaça é mascarada
por um pensamento crítico agudo e vai se desenrolando de uma posição em
que só as causas físicas são admitidas até a aceitação de algumas descobertas
psicanalíticas, principalmente de Freud e Melanie Klein. Nada aceita sem vivenciar
no seu trabalho clínico, tudo é rigorosamente verificado antes de ser aceito.
Trabalhando sempre com o fim de realizar seu aprendizado sobre a mente
humana, cada caso torna-se um material a ser avaliado com o objetivo de chegar
à origem, modo de construção e, principalmente, à compreensão das doenças
da mente.

São expressivas as palavras de Walter Trinca ao prefaciar obra, as quais
refletem o seu valor e o seu significado. Assim se dirige ao autor:

(...) O livro representa a face genuína da pessoa que em você conhecemos
e que, desse modo, pôde manter a coragem de expor as fragilidades que a
todos nos acometem (...) No seu caso, vem realizar o casamento da história
pessoal com a história do método e com a síntese do pensamento (...) Este livro
feito com sangue e amor jamais seria um Manual de Psicopatogênese. Traz da
matéria informe acordes harmoniosos e constitui os alicerces de disciplinas
centenárias. Não se dirige a uma platéia restrita, senão a todos os seres humanos
que têm a coragem de se examinar e se reconhecer.

Trata-se, portanto, do relato de uma experiência riquíssima: são trinta e
cinco anos de dedicação à sua profissão e ao seu ensino. É, também, a história
de uma época da psiquiatria e da psicologia, dos anos 50 até a atualidade, quando
começaram a ser aceitas as idéias psicanalíticas.

É um livro que deve ser lido por profissionais e alunos da área psi, exemplo
de um pensamento independente, crítico, capaz de se desfazer de teorias
improfícuas e de lutar para conhecer e criar, através de sua experiências, novas
idéias.
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