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Reconhecer a limita§ao e o relativismo do conhecimento
e incomum nos modernos textos cientificos, quase todos
caracterizados pela arrogancia dos algarismos e o dogmatismo
dos graficos desenhados por complicadas artimanhas estatfsticas.

Contudo, essa postura relativista e - por que nao - mais
humilde, foi o grande motor das maiores descobertas da
Humanidade. Basta conferir a historia da ciencia e as biografias
dos grandes cientistas.

A psiquiatria nao foge e essa regra. Os mais importantes
periodicos internacionais da area requerem, para sua leitura, mais
conhecimentos de matematica e estatistica do que de
psicopatologia.

Mas psiquiatria, apesar de sua vertente biologica, nao
e astronomia, e ciencia humana, e deve contentar-se, por isso,
com suas limita^oes e o relativismo, ja assumidos, ha decadas,
ate pela ffsica teorica e pelos mais eminentes cientistas
agraciados com o Premio Nobel.

Essa e, sem duvida, a grande mensagem implfcita neste
livro, que enfoca temas fundamentais: instrumental da atividade
psiquiatrica, alcoolismo e toxicomanias, delirios, depressoes,
fobias, obsessoes e compulsoes, transtomos de personalidade,
estudos transculturais e tratamento dos distiirbios psiquicos,
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sempre de modo critico e respeitando seus referenciais teoricos.
E um texto inovador e criativo, propondo conceitos mais elaborados e

inteligentes para o diagnostico e a atividade dos psiquiatras.
Ha muito tempo nao se ve, no cenario nacional, uma obra de tal magnitude e

fundamentasao cientifica com tao criteriosa revisao bibliografica.
Seu principal autor, Carol Sonenreich, e um emerito professor de psiquiatria

que formou numerosos discipulos, hoje professores titulares de importantes
universidades e outros em fungoes de relevo em instituicoes internacionais.

O livro tem, ainda, a seu favor, um estilo agradavel, permitindo leitura fluente.
E volume indispensavel para a biblioteca de especialistas.
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