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apropria de seu desenvolvimento. Infelizmente menciona o que é óbvio e esvazia
o tema-título de seu capítulo que poderia enaltecer enormemente a publicação
desta obra. O capítulo de autoria do Prof. Guillermo Arias Beatón também suscita
ressalvas, uma vez que não mostra clareza no desenvolvimento das idéias.
Embora, por diversas vezes, refira-se à visão de Vygotsky acerca da importância
do contexto sócio-histórico no processo evolutivo do ser humano, não apresenta
continuidade na exposição de suas premissas e desdobramentos, mantendo
um pensamento ora repetitivo, ora confuso, que transformam suas cinqüenta e
três páginas em um texto preliminar.

Para concluir, é oportuno mencionar que a crítica responsável é atribuição
de todo profissional no exercício de suas atividades e que o progresso do
conhecimento científico e as contribuições do psicólogo são ações efetivas. As
publicações em forma de livro são importantes veículos do conhecimento e
necessitam resguardar seus objetivos existenciais. Provavelmente, a
desarticulada apresentação desta obra revele a preocupante realidade presente,
em que nem mesmo são considerados, nos grupos de trabalho, prioridades e
coerência que sustentam os empreendimentos relevantes.

Recebido em: 24/01/2008 / Aceito em: 22/03/2008.

• SAKAMOTO, C. K. (Org.) (2007) Um olhar criativo sobre a prática em
psicologia. Proposições teóricas e técnicas. São Paulo: Mackenzie.

Sara Teresa Pérez Morais1

Faculdade de Psicologia da FAFIBE de Bebedouro-SP
Faculdade de José Bonifácio – SP

A autora parte do pressuposto de que a prática do exercício profissional
em Psicologia requer criatividade na utilização de seus instrumentos, na
interpretação e na análise de seus dados, seja no trato com o paciente, ao
suscitar-lhe também recursos que requerem criatividade, seja no produzir
material útil ao diagnóstico e ao tratamento.

Quanto à responsabilidade pela organização da obra é de Cleusa Kazue
Sakamoto, que assina quase todos os capítulos. O primeiro, o segundo e o
quarto propõem-se a uma análise bibliográfica, enquanto o terceiro e o quinto
tratam da prática psicoterapêutica. O primeiro, de autoria da organizadora,
pondera como o tema criatividade vem sendo tratado até o momento e destaca
as seguintes perspectivas: da pessoa, dos processos mentais, dos produtos
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criativos e da influência do meio, bem como dos fatores que incidem como
variáveis nesse processo. Após essas considerações quanto ao desenvolvimento
dos estudos e pesquisas sobre o tema, a criatividade passa a ser definida a
partir da experiência. As perspectivas em destaque podem ser integradas ao
considerar-se a experiência, que também é privilegiada na definição de Winnicott.

Ao considerar a perspectiva da pessoa, ilustra-a com a análise do
personagem Aladim e os resultados de estudos de Gardner, obtidos por meio de
biografias, quanto à personalidade. As conclusões de Dilts aparecem como um
exemplo de perspectiva de processos mentais e a partir de Gelb surge uma
formulação de fatores principais que influenciam o processo criativo, referente à
última perspectiva.

O segundo, que a organizadora divide com Juliana Milanov Nahas e Marcelo
Miranda Bichir, trata da mudança psíquica do paciente em psicoterapia. Uma
tímida sugestão de elo entre criatividade e elaboração pode-se entrever, o que
infelizmente não foi estabelecido.

O terceiro, partilhado entre a organizadora e Luis Fernando Bacchereti,
trata da técnica de recorte-colagem e sua aplicação vem ilustrada na
apresentação de um caso. O quarto, de autoria de Isabel Orestes Silveira, analisa
a expressão infantil, o desenho, no decorrer das fases de desenvolvimento. Pode-
se verificar uma tentativa tênue de estabelecer relação entre psicologia do
desenvolvimento e educação artística, apenas esboçada. No último capítulo, a
organizadora e Adriana Farkas acrescentam uma inovação ao tradicional
Desenho da Figura Humana, já que incluem uma progressão temporal. Estes
últimos procedimentos, assim como a análise decorrente, foram comprovados
pela apresentação de um estudo de caso.

Quanto aos objetivos da obra, tem-se a proposta de documentar idéias,
organizar teorias, expor projetos e apresentar estudos de caso. Com isso, deixam
claro que não se trata de nenhum tratado para exaurir o assunto, mas também
não se limita às raias da superficialidade.  Pode-se dizer que atinge muito bem
os objetivos a que se propõem de documentar idéias e apresentar estudos de
caso, principalmente nos terceiro e último capítulos, que são recomendáveis
aos interessados pelo tema, assim como para a formação dos psicólogos. Visto
serem capítulos elaborados com bastante cuidado e que descrevem práticas, o
que lhes confere um caráter didático.

Quanto a organizar teorias e a expor propostas, o trabalho deixa um pouco
a desejar, inclusive o primeiro capítulo que poderia ter sido dividido em dois: um
para mostrar o estado da arte do tema e o outro para uma análise mais
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aprofundada de Aladim. O segundo capítulo poderia ter começado a partir da
conclusão, que seria uma oportuna proposta a ser desenvolvida, de referir-se
como a criatividade permeia a relação psicoterapêutica. E, por fim, o quarto
capítulo trata de uma proposta válida de relacionar a psicologia do
desenvolvimento com a educação artística. No campo da psicologia do
desenvolvimento, o desenho pode ser considerado como um assunto clássico,
mas a produção científica na área de educação artística parece ser um ponto de
vista pouco conhecido, pelo menos no meio psicológico. Seria oportuno evidenciar
o conhecimento da área de educação artística e depois relacioná-lo com a
produção científica da psicologia, o que no capítulo não ficou muito claro.

Apesar das ressalvas, o livro oferece uma fluidez que leva a uma apreciação
de assunto tão importante, mantendo o ritmo e o interesse. Sua leitura é
aconselhável ao psicólogo e, sobretudo, àqueles em formação psicoterapêutica.

Recebido em: 13/11/2007 / Aceito em: 28/04/2008.
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O livro “Reflexões Psicanalíticas” organizado por Paulo José da Costa
proporciona agradável leitura e o contato com o trabalho desenvolvido
individualmente por seus autores, sendo os dois primeiros capítulos efetuados
por psicanalistas e os demais por psicólogos da mesma orientação. É indicado
para os profissionais da psicanálise e aos que se utilizam de suas idéias. É
constituído de temas diferenciados que traduzem o pensar de seus autores quer
sobre a psicanálise aplicada a uma obra de arte, quer sobre a vivência dos
opostos, entre outros assuntos pertinentes.

O primeiro capítulo, Os irmãos Karamazov e o complexo de Édipo primitivo,
escrito por Beatriz Miriam Moller Piccoli, baseia-se no último trabalho de Fiodor
M. Dostoievski, o romance Os irmãos Karamazov, também considerado sua
obra-prima. A autora analisa os diversos dinamismos em jogo considerando vários
elementos psíquicos relacionados aos personagens centrais da obra.

No segundo, intitulado O ser gêmeo real ou imaginário, Celina Araújo Melo
traz a reflexão acerca da luta dos contrários em busca da almejada harmonia, a
possibilidade/impossibilidade de conviver-se com os opostos: amor e ódio / belo
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