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II. RESENHAS DE LIVROS

• CAMPOS, E. M. P.; MINERBO, M. (2017). Atendimento psicanalítico do
transtorno de pânico. Coleção série prática clínica. São Paulo: Zagodoni.

112p.

Liliana Liviano Wahba (Cad.5)

A obra esclarece o diagnóstico do Transtorno de Pânico e apresenta um
apanhado histórico da evolução do conceito na psicanálise desde Freud até
autores posteriores como Winnicott. Aborda também a vinculação com a teoria
de trauma freudiana. Elucida com clareza a noção de angústia fundamental e
desamparo mental originário, com o desenvolvimento decorrente de uma reação
traumatizante em situação sentida como um perigo: “Reação original ao trauma
do desamparo” (p. 39). Vincula ainda substratos filosóficos como em Kierkegard,
para quem a angústia é a “vertigem de liberdade”. A explanação teórica vem
ilustrada com resumos de casos clínicos que elucidam os conceitos abordados.
Um dos capítulos apresenta um caso clínico mais completo. Os autores iluminam
alguns aspectos essenciais permitindo ao leitor uma compreensão desse
Transtorno; há nos capítulos algumas repetições de conceitos já apontados em
capítulos anteriores por outro autor, e o capítulo “Outras contribuições
psicanalíticas” talvez poderia separar as “contribuições” das “aplicações da
teoria”. Os capítulos sobre contemporaneidade e psicossomática apresentam-
se muito esquemáticos e merecem ampliação com bibliografia atualizada em
outra obra. Em suma, trata-se de um livro que permite elucidar a teoria e a
clínica do tratamento de um transtorno que acomete tantas pessoas e lhes traz
limitações consideráveis. Para o profissional da saúde a obra permite uma revisão
de conceitos e para o leigo auxilia saber que há meios de se tratar e amainar tal
sofrimento na clínica.

• FERNANDES, O.; LIPP, M. E. N. (2017). Vidas no fórum: histórias de
personagens da justiça. Análise psicológica do comportamento humano.

Salvador: JusPodivm. 272p.

Sara T. Pérez Ramos

Subjaz aos autores, a perspectiva teatral de que as vidas no fórum se
desenvolvem em um palco, em que os juízes, protagonistas, ocupam o centro
da cena, enquanto os coadjuvantes, ou seja, o ministério público, os advogados,
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os servidores, a polícia, as partes envolvidas e a opinião pública participam do
desenrolar da trama.

Os aspectos formais desse livro contribuem para essa imagem de palco,
ao utilizarem a estratégia de, ao invés de recorrer a notas de rodapé, optam por
alternar no fluxo do texto, trechos em destaque em cinza que se destinam a
esclarecimentos teóricos e de casos, que cumprem o papel de script e bastidores.

Em relação ao conteúdo, trata sobre as variáveis que incidem no exercício
profissional de juízes, as intrínsecas, ou seja, subjetivas, como traços de
personalidade, como a soberba; cognição, como o tempo de investidura; e história
de vida. Também faz referências às variáveis extrínsecas, relativas às
representações e expectativas de jurisdicionados e público em geral em relação
a eles e ao judiciário, como morosidade, compadrio e corrupção.

Refletem sobre o lugar de poder ocupado pelo magistrado em seu exercício
de poder, a responsabilidade envolvida em seus julgamentos decorrentes de
tomadas de decisão que, imparciais, visam o respeito e a aplicabilidade da lei.
Os juízes enfrentam pressões cotidianas em sua profissão, como o volume de
processos em relação aos prazos, ou seja, a sobrecarga de trabalho. Inclusive,
podem se deparar com situações em que sofrem violência seja verbal ou de
ameaças a sua integridade, por parte dos envolvidos nas lides.

Frente a tantos estressores cotidianos enfrentados por juízes, os autores
sensibilizam para que busquem ajuda psicológica, quando se sentirem afetados
em sua vida profissional e fora dela.

Embora os temas tratados façam referência a juízes em salas de audiência
em sua dura realidade, amenizam-se com a ilustração de alguns casos.

• KANAANE, R. (2017). Comportamento humano nas organizações –
o desafio dos líderes no relacionamento intergeracional – 3ª edição –

São Paulo: Editora Gen/Atlas.

Sandra Ap. Formigari Ortigoso1

No dia 14 de setembro de 2017 foi lançado o livro – Comportamento humano
nas organizações – O desafio dos líderes no relacionamento intergeracional de

1 Assistente Social com Pós Graduação em Psicologia da Aprendizagem e das Relações
Interpessoais, Administração Geral, Metodologia da Pesquisa Científica e Didática do Ensino
Superior. Professora Universitária nos cursos de Pós Graduação em Gestão de Pessoas da
Faculdade São Bernardo (FASB) e nos cursos de MBA em Gestão Empresarial na UNIFIL –
Londrina. Consultora organizacional na Roka Consultoria em Gestão de Pessoas
(roka.com.br). Co-autora, em parceria com o prof. Dr. Roberto Kanaane, dos livros – Manual de
Treinamento e Desenvolvimento do Potencial Humano e Gestão Pública – Planejamento,
Processos, Sistemas de Informação e Pessoas, ambos pelo Grupo Gen/Atlas.Voluntária em
programas de recrutamento, seleção e orientação de carreira em Unidade Básica de Saúde
Centreville, Cruz Vermelha Brasileira, ONGs, universidades e associações.
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