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Viol – 1  

Spungen, Deborah. Homicide: The Hidden Victims.-A Guide for Professionals.Londres: Sage, 
1998. 
 
 Este livro enfoca como e por que membros de uma família tornam-se “vítimas 
invisíveis” quando alguém amado é assassinado, sendo considerados os efeitos físicos, 
espirituais e psicológicos desse tipo de evento traumático. É um guia de auxílio tanto para 
enlutados (“vítimas invisíveis”) quanto para recentes profissionais da área. 
 
 
Viol – 3 

Miley, Mary S. Feridas Invisíveis; abuso não-físico contra mulheres São Paulo: Summus, 
1999 
 
 A partir de descrições de experiências de vítimas de violência, pode-se compreender 
seu sofrimento e questionar porque a violência expressa pelo abuso psicológico, emocional, 
da coerção econômica e da restrição é pouco considerada, subvalorizada em sua 
destrutividade e é invisível. Também se discute razões históricas, sociais e conjugais para tal 
abuso. 
 
Viol – 4 

Miller, Alice  For your own good- The roots of violence in child-rearing.Nova York: Vigaro 
Press, 1991 
  

Neste livro procura-se explorar as fontes de violência contidas em nos e de que 
maneira elas encorajam as práticas ortodoxas de child –rearing. Para a autora é um fato 
trágico que os pais batam em suas crianças com o intuito de escapar das emoções 
provenientes de sua própria infância, de como eram tratados por seus  pais. “ Pessoas cuja 
integridade não foi danificada na infância não terá necessidade de machucar outra pessoa ou 
ela própria”, ressalta a autora. 
 Questionar a maneira pela qual nos racionalmente punimos e coagimos as crianças 
em nome de seu próprio benefício e os custos que resultarão tal prática na vida adulta tanto 
no domínio privado quanto público é a proposta da autora neste livro. 
  
 
Viol – 5 
O´Hagan Emotional and Psychological Abuse of Children Buckingham: Open University 
Press, 1993 
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 O livro pretende fazer com que o leitor possa articular precisamente o significado do 
termo “abuso emocional e psicológico”, sendo capaz de identificá-lo, formulando então, 
estratégias eficazes para lidar com o fenômeno.  Vários casos são descritos sendo um 
explorado em detalhes. 
 
Viol – 6 

Brendler, John; Silver, Michael; Haber, Madlynn; Sargent, John Doença mental, caos e 
violência: terapia com famílias à beira da ruptura.Porto Alegre: Artes Médicas, 1994 
  

O livro trata da terapia com famílias que vivem à beira de tragédias, envolvidas em 
problemas que ameaçam a vida, como suicídio, abuso sexual, violência física, adição a 
drogas e psicoses, abordando a natureza crítica do relacionamento do terapeuta com essas 
famílias como fonte de crescimento e cura.  

Está dividido em duas partes, a primeira que foca o contexto, teoria e técnica e a 
segunda parte ilustra a aplicação clínica do modelo através de uma apresentação detalhada 
das quatro fases de indução de crise com três famílias. 
 
  
Viol- 7 
Lescano, Rubén O. (org) Trauma y EMDR –Um nuevo abordaje terapêutico.  Cidade 
autônoma de Buenos Aires: EMDRIA Latino América, 2004.  
 O livro retoma a historia das principais teorias atuais de algumas características 
diagnosticadas para expor uma nova maneira de se estudar o efeito das experiências 
traumáticas sobre os indivíduos.  
 
Viol- 8 

Cravi- Centro de referencia e apoio a vitima. Quebrando o silêncio: memória, cidadania e 
justiça. São Paulo: CRAVI, 2008. 
 O livro relata a difícil tarefa de colocar em palavras as perdas sofridas para a violência, 
mostra como aquilo que muitas vezes é relegado ao privado, é, de fato, algo público e 
político, de muitos. O livro busca traduzir as queixas e lágrimas das vitimas em ações que 
retomam a confiança em um país mais justo.  
 
Viol- 9  

Calhoun, Lawrence; Tedeschi, Richard. (Ed.) Handbook of posttraumatic growth- research 
and practice. Nova York: Lawrence Erlbaum Associates, 2006. 
 Sempre se reconheceu que a dificuldade enfrentada e em uma crise e uma tragédia 
pode, algumas vezes, levar as pessoas a mudarem de forma positiva. No entanto, apenas há 
pouco tempo foi realizada uma pesquisa sistemática sobre o processo e características do 
crescimento por traumático. O presente livro junta os principais estudos feitos sobre esse 
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tema ao redor do mundo. O livro traz uma revisão da teoria , pesquisa e aspectos clínicos 
atuais sobre o crescimento pós trauma. 
 
Viol- 10 

Kogan, Ilany.  Escape from Selfhood- breaking boundaries and craving for oneness. Londres: 
International Psychoanalytical Association, 2007.  

 
O livro é um estudo detalhado a respeito dos conteúdos surgidos durante o 

atendimento a um filho muito traumatizado de um casal húngaro que conseguiu escapar da 
máquina de morte nazista ao fugir para uma casa protegida pela embaixada sueca em 
Budapeste.  
 
Viol- 11 
 

Janoff-Bulman, Ronnie. Shattered Assuptions: Towards a new psychology of trauma. Nova 
York: Free Press, 1992. 
 

Este livro emerge do novo campo da traumatologia, é um roteiro cuidadosamente 
documentado para compreendermos os territórios do trauma, para que possamos descobrir o 
caminho de recuperação mais rápido e seguro. 
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