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importância às pesquisas da psicologia animal e à motivação. O trabalho de Von Bracken (sôbre o ponto de vista germânico) é de gran~
valor, embora nos pareça excessivamente breve e não tomando em consideração a enorme contribuição de Ludwig Binswanger que, para tod~s
os efeitos, tem de ser considerado como um autor de língua alema.
(Cabe a desculpa de que êle é citado por Ellenbergen ao expor os pontos
de vista suíços.)
Outras contribuições de grande destaque são as da autoria· de
E;lse Frenkel-Brunswik, Buytendijk, Nuttin, Wellek, W. Wolff, J. Einseck
e McClelland.
E.M.L.

***
E. MIRA Y LOPEZ New York, 1959.

Myokinetic Psychodiagnosis. Logos Press.

Editado por Leopoldo Bellak, Michael H. P. Finn, Leonard Small
e F. Bishop aparece êste volume que representa a versão inglêsa do
P. M. K., sobejamente conhecido no nosso meio. O Prof. Gordon H.
Allport prefacia a obra, iniciando-a nos seguintes têrmos: "Por duas
razões êste é um livro importante. Primeira: porque contém um método
de diagnóstico de vastas perspectivas (large promise) e, assim, enriquece nosso patrimônio de técnicas de análise da personalidade. Segunda: porque fixa a atenção sóbre a mais esquecida área da teoria da
personalidade: a que diz respeito às disposições subjacentes do temperamento, que se evidenciam nos movimentos expressivos." E termina
com esta outra afirmação: "Ao Prof. Mira corresponde o mérito da
originalidade desta contribuição à psicologia da expressão. Ao tradutor
e aos esforçados editôres é preciso louvar por tê-la feito chegar até o
público de língua inglêsa." De fato, o trabalho editorial foi feito com
escrúpulo e carinho, o que nos faz esperar que o P. M. K., agora con":
vertido em M. K. P., venha a obter no hemisfério boreal o mesmo sucesso
que está obtendo no hemisfério austral do continente americano.
A. G. de M.

***
ZENA HELMAN - Rorschach et Électroencephalogramme chez
l'Enfant Epileptique. Presses Universitaires de France. Paris 1959.
A autora baseia o seu trabalho na aplicação de três provas diversas - E. E. G., Rorschach e desenho livre - aplicadas periodicamente,
no mesmo paciente, analisando as variações entre as primeiras experiências e as que se seguem, na mesma prova, e comparando-as com
as demais.
:
Ressalta, muito bem, os traços epileptóides e epiléticos no PsicocHagnóstico de Rorschach.
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o presente trabalho tem por objetivo apreciar a relação entre
a vida mental e o organismo, entre a consciência e a matéria, entre as
a tividades psíquicas e nervosas.
E o Psicodiagnóstico de Rorschach evidenciou-se como instrumento de valor na pesquisa.
A repetição dos exames demonstrou uma paralelismo entre as
variações de Rorschach, corroborada também no desenho e no E. E. G.
E os resultados, de grande importância, abrem um novo capitulo entre
o modo de funcionamento elétrico do cérebro e os tipos de estruturai
mental.
É um trabalho bem fundamentado, de casuistica valiosa, muito
útil, principalmente como contribuição ao estudo da epilepsia.
G. F. Q.

* **
PIERON-FESSARD-FRAISSE année n. O 2. 1958. PUF.

L'Année Psychologique. 58ême

A prestigiosa Revista francesa continua aparecendo com tôda
regularidade, desta vez com o concurso do Centre National de la Recherche Scientüique. No volume em aprêço destacam-se os trabalhos
originais de Fraisse, Oleron e Paillard (Pontos de referência sensoriais
e estimulos periódicos), de César Flôres (Relações entre a lembrança e
o reconhecimento) e de C. Flament (Influência social e percepção),
junto com os de F. Orsini, E. Vurpillot e C. Georgiade. Uma interes-sante revista crítica sôbre "A reação de orientação na psicologia soviética", de autoria de Nina Heissler, precede as numerosas análises biblográficas, características desta excelente publicação. Finalmente, na seção de noticias mencionam-se as necrologias de G. Poer, A. Ombredane,
M. Pradines, K. S. Lashley, F. B. Watson, H. S. Langfeld, G. M. Stratton,
E. Frenkel-Brunswick, K. W. Kornilov, G. Rademaker, Rémy Collin,
Shuttleworth e Emest Jones (o patriarca dos psicoanalistas inglêses,
que ainda teve tempo de terminar sua magnifica biografia de Freud).
E.M. L.

