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Prefácio

Um dos meus alunos mais brilhantes o dr. Carlos Ávila 
se dispõe de uma filosofia e um olhar interno diferenciado 
da dinâmica familiar..., e um modo todo peculiar para re-
tratar em palavras escrita nesta obra que estará à disposição 
dos leitores, o que tantos pais e profissionais não tiveram 
coragem para escrever e publicar..., “a vida com ela é.” Nel-
son Rodrigues 

“É verdadeiramente um grande prazer interrogar as próprias 
coisas em lugar de ler a bibliografia já existente” (da carta de 
Freud a Pfister, em 12/julho/1909)

Quais as motivações para se escrever um livro?
Bem diferentes hão de ser certamente as de um autor 

de livros técnicos e as de um escritor de obras ficcionais, 



X

ainda que em sua essência todas se originem de uma mesma 
fonte, qual seja, o narcisismo humano, e todas deságuem 
num mesmo estuário: deixar algo que nos sobreviva ou, ao 
menos, fazer algo que nos torne notáveis: (no sentido de 
“tornar-se notados”) a nossos contemporâneos. Da preten-
são de alcançar o primeiro desses objetivos, os autores de 
livros técnicos teriam que dissuadir-se, já que a atual pro-
gressão geométrica dos avanços tecnológicos torna rapida-
mente obsolescentes nossos conhecimentos; e da notabilida-
de precisaria abrir mão quem se propõe a escrever um livro 
que, como constatarão, renega até mesmo seu remoto pa-
rentesco com uma obra técnica. Portanto, para que possam 
entendê-lo, necessito aludir a outras motivações, bem como 
a algumas vicissitudes de sua elabora que pouco ou nada 
acrescentaria ao já conhecido sobre a matéria. Embora esses 
dois sentimentos ainda persistam mesmo agora que estou a 
concluir, este prefácio deste livro passou a ser uma espécie 
de fantasma que precisava exorcizar antes de poder levar a 
cabo novos projetos. Sempre que me dispunha a iniciar um 
artigo de mais fôlego sobre outra matéria ou um livro sobre 
diferente área de interesse de meu cotidiano profissional, a 
temática da adolescência se interpunha entre a vontade e a 
tarefa, como a exigir o cumprimento de uma antiga dívida 
não resgatada, no campo profissional que estendesse maio-
res informações ao leitor. 

Aqui estou, pois, para me livrar do compromisso au-
toimposto pelo mundo acadêmico, sentindo-me tal qual 
Freud ao escrever a carta de Freud a Pfister, em 12/ju-
lho/1909:
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“É verdadeiramente um grande prazer interrogar as próprias 
coisas em lugar de ler a bibliografia já existente.” 

“Não há tolice que se diga agora Que não tenha sido 
dita por Um sábio grego de outrora”.

Esta máxima servido a sociedade, ao longo dos anos, 
de oportuno lenitivo contra a, diria, falta de originalidade 
constatada a cada novo ímpeto de pretensa criativa.

Os leitores encontrarão nas páginas que seguem neste 
livro uma nova visão de como retratar um diálogo e com-
portamento de uma dinâmica familiar conturbada. É só ler 
para ver.

A prática de todos nós que trabalhamos com crianças 
foi de tal forma se incorporando às palavras do dr. Carlos 
Ávila identidade profissional que, vezes, determina sua ori-
gem ou autoria.

SÉRGIO COSTA




