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3) Ajudar-lhe a ter uma entusiástica aceitação de sua responsabilidade,
dar-lhe coragem para libertar-se da compulsão de seus senti~entos de inferioridade, enfim ajudá-lo a dirigir seus esforços em direção de fins socialmente
construtivos.
E arremata: "O Aconselhador trabalha, fundamentalmente, através do processo da empatia, da qual resulta a qualidade catártica presente na boa conversação." Como que arrematando o arremate afirma que o aconselhamento,
para ser verdadeiro e construtivo, tem que encerrar uma função catártica de
caráter superlativo.
Recomenda-se a leitura: a profundidade. e a maneira pessoal de abordar
os primeiros capítulos compensam a queda posterior da obra.
ATHAYDE RIBEIRO DA SILVA

w. Strulctur UM Dynamik der Psyche.
Ein Ueberblick über ãíe allgemeine PBJ/chologic
1962. (Estrutura e dinâmica da mente. Uma visão

FISCHEL,

panorâmica da psioologia geral.)
Hans Huber. 34DM.

348 págs. Ed.

tste é o sétimo volume da Enciclopédia da Psicologia publicada pela
editôra Hans Huber. Confiado ao Diretor do Instituto de Psicologia de Leipzig,
proporciona ao leitor o que no seu subtítulo promete, isto é: uma visão panorâmica da Psicologia geral. Partindo do estudo da excitabilidade e a condutibilidade dos neurônios consegue - ao longo de todo o seu bem sistematizado
trabalho - manter um equidistante equilíbrio entre os pontos de vista neurológico e psicológico. Especialmente lúcidos e sintéticos nos têm parecido os capítulos sôbre a memória, a psicomotricidade e a função da abstração. O autor
inclui a personalidade no psiquismo total do indivíduo, caracterizando-a pelas
modalidades peculiares dos seus processos de integração tensional.
Malgrado estar escrito com um critério de profundidade, sua compreensão
resulta fácil pelos exemplos com os que o Autor ilustra e precisa seus conceitos.
Em suma: um livro que deve figurar na biblioteca dos estudiosos da disciplina, sendo porém desejável - é claro - que se ofereça traduzido, antes,
a uma língua latina.
E.M.L.

