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PIÉRON, Henri, BÉNASSY-CHAUJ'FARD, C., e outras,
Sectores de Aplicaciõn de la Psicologia, (volume n
do "Tratado de Psicologia Aplicada" sob a direção
de Henri Piéron) , Editorial Kapelusz, Buenos
Aires.

Com êste volume, Editorial Kapedusz completa a publicação, em espanhol,
da grande obra escrita em francês, por HENRI PlIÉRON e numerosos colaboradores, e cujo primeiro tomo, A Psicologia Diferencial, apareceu em Paris em
1949, e o último, em 1959. Assim se verifica o empenho dos tradutores argentinos, em não retardarem a oportunidade de oferecer êste tratado aos leitores
dos países da América Latina, em geral, inclusive brasileiros.
Como os demais volumes, Sectores de APlicación de la Psicologia teve a
sua versão coordenada e revista pelo Prof. PLÁCIDO A. HORAS, garantia bastante
do cuidado com que a obra se apresenta. Nela se consideram os setores social,
escolar, industrial, jurídico e militar, precedidos de uma parte introdutória,
em que PIÉRON apresenta uma visão retrospectiva do desenvolvimento das técnicas de aplicação psicológica nos últimos cinqüenta anos, e, bem assim, da
formação especial dos psicologistas.
N essa introdução, assinala-se o progresso alcançado pela psicologia aplit:ada entre as duas grandes guerras, havendo referência aos trabalhos de (e nesta
ordem): MYERs, Cr.APAREDE, EMILIO MIRA Y LÓPEZ (em Barcelona), GIESE,
BAUMGARTEN, LAHY, BINGHAM, VERMEYLEN, LÉON WALTHER, SOLLIER, CHRISTIAENS, LAUGIER, WEINBERG, YERKES, FRISBY, além de outros. Nas informações
relativas à América do Sul, é de nôvo citado MIRA, com a criação do ISOP,
os trabalhos de BLuMENFELD, no Peru, e os de ROBERTO MAGE e BETTI
KATZENSTEIN, em São Paulo.
As notas sôbre a formação profissional de psicologistas referem-se especialmente à França, Inglaterra, Bélgica, Holanda, Itália, Suíça, Noruega, Hungria e Canadá. Os cursos especializados nos Estados Unidos não se mencionam
senão no parágrafo que trata da deontologia profissional.
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o capítulo que trata das aplicações psicológicas no campo social, redigido
por C. BÉNASSy-CHAUFFARD e J. PELNARD, considera as realizações de Orientação
Profissional, os problemas de serviço social de menores desvalidos, e os de
aproveitamento de pessoas com deficits de todo gênero. Tem êsse capítulo
caráter mais descritivo que explicativo.
O mesmo não ocorre com o composto por G. MILIARET, sôbre as aplicações
da psicologia no campo escolar. Não trata êsse especialista de tôda a psicologia
da educação, cujos problemas são objeto a um volume especial, no mesmo
Tratado, o volume IV, cujo título é A Formação Educativa. A matéria examinada por MILIARET resume-se às questões de organização escolar e metodologia de diferentes disciplinas, à orientação educacional e outros serviços psicológicos na escola, como classificação de alunos e aplicação de testes prognósticos.
N a metodologia da leitura, as questões da dislexia são especialmente consideradas, em especial a dislexia por imaturidade.
CLAUDE LÉvy-LEBOYER ocupa-se da psicologia aplicada à indústria e ao
comércio, estudando, na forma clássica, o homem em função do trabalho e o
trabalho em função do homem, mas também referindo os estudos sôbre atitudes,
quer em face da produção industrial, quer nos serviços de venda.
As aplicações da psicologia às questões e situações jurídicas, como as que
se têm desenvolvido na vida militar, ocupam, por fim, a maior parte do
volume. Quanto às primeiras, tratadas por FRANÇOIS GORPHE, são examinadas
as questões do testemunho, da investigação da criminalidade, a psicologia dos
delinqüentes, e, parte muito nova, a psicologia dos juízes e dos modos de
julgar. Quanto à psicologia militar, matéria desenvolvida por R. PASQUASY,
passam-se em revista as contribuições da psicologia para a seleção da tropa
e dos quadros de comando, examinando-se depois a psicologia do combatente,
a guerra psicológica, a pedagogia militar, as investigações sôbre problemas especiais, bem como a validade dos métodos empregados em tal setor.
Para cada um dos grandes campos de aplicação, o volume fornece bibliografia muito extensa e atualizada, o que de muito valoriza cada uma de suas
partes.
Claro que, pertencendo o livro, como pertence, a um "Tratado", tôda a
sua matéria vem a ganhar mais clara e completa significação em face de
problemas gerais estudados nos demais volumes, os da metodologia psicotécnica
(v 01. 11); os da utilização das aptidões (voI. III); os da formação educativa
(v 01. IV); e enfim, os de direção humana, condições e regras da vida, tratados nos tomos V e VI. Não obstante, o material que em relação a cada um
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dos setores aparece, no tomo que examinamos, reúne os elementos
sáveis para boa compreensão das questões propostas e analisadas.

indispen~

A tradução espanhola do "Tratado de Psicologia Aplicada", de PIÉRoN,
que com êste volume se completa, representa sem dúvida uma contribuição
de ordem cultural a ser assinalada, sobretudo quando, no atual momento, a.
importação de livros europeus encontra difiçuldades.

L. F.

Blschot, Ledtord J., Interpreting Personality Theories, Harper and Row, New York, 1964.

Trata-se essencialmente de um livro-texto, organizado de forma altamente
didática, por um professor experiente da Universidade de Northern Illinois.
Ressalta o autor que essa obra foi escrita com o principal objetivo de familiarizar o estudante de psicologia com as principais teorias da personalidade.
Esclarece também que a organização dada às teorias estudadas no seu livro
é puramente de sua autoria, com a finalidade de facilitar o estudo da interrelação existente entre elas. Depois de uma primeira parte, em que se expõem
os fundamentos da matéria, as teorias da personalidade são assim indicadas
da 2. a a 5. a parte do livro: Teorias Biofísicas e Biofilosóficas; Teorias Biosociais e de Interação Social; Teorias Gerais e Integrativas e Contribuições de
Outras Teorias. A 6. a parte apresenta Considerações finais.
N a parte inicial, são expostas as tentativas realizadas pelos especialistas
para estruturar e definir o têrmo "personalidade" abrangendo métodos nomotéticos (destinados a descobrir leis gerais) e idiográficos (que visam à compreensão do individual). Segue-se a apresentação do ponto de vista do autor
sôbre o processo dinâmico utilizado para a elaboração das teorias da personalidade em geral.
Nas teorias Biofísicas e Biofilosóficas são incluídas as idéias de FREUD,
SHELDOM, MURRAY e JUNG. São consideradas as mais antigas; definem a personalidade em têrmos de dimensões orgânicas e de características sociais. Preo(;upam-se ademais com aspectos filosóficos e quantitativos.
As teorias Bio-sociais e de Interação Social destacam o valor do estímulo
reativo interemocional. A personalidade é compreendida em têrmos do sistema
de interrelação entre os indivíduos. Nesse grupo estão as teorias de AnLER,
SULLIVAN, HORNEY e MORENO.

