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A

obra Temas contemporâneos
em psicologia do desenvolvimento foi
organizada por Aurélio Fabrício de Melo
Torres, Karina Okajima Fukumitsu e Marian
Ávila de Lima e Dias e aborda temas
relacionados ao desenvolvimento humano
sob a ótica de diferentes abordagens
teóricas. Todos os autores que contribuíram
com a escrita deste livro são professores e
pesquisadores.
Na Introdução, a autora Berenice
Carpigiani apresenta a ideia de que o
desenvolvimento humano é um campo de
estudo infinito, no qual natureza (instintos,
hormônios, fases do desenvolvimento
mental) e cultura (momento econômico e
político, o advento da tecnologia, os
questionamentos éticos) se entrelaçam o
tempo inteiro. Ela ressalta alguns pontos
importantes, tais como as transformações
no papel da mulher, as novas estruturas
familiares, a ausência de estudo sobre o
homem moderno e o desafio do
envelhecimento na cultura jovem, com foco
principalmente na maneira como o aparelho
psíquico reage a estas questões.
No capítulo 1, Desenvolvimento
psíquico sob a perspectiva da psicanálise,
Maria Alice Barbosa Lapastini discorre

sobre os principais pressupostos básicos
teorizados por Freud e mantidos por Klein,
Bion e Winnicott, tais como a crença no
inconsciente e na sexualidade infantil e o
reconhecimento da transferência. A autora
enfatiza as contribuições secundárias de
Klein, que se interessou profundamente pelo
período muito precoce do funcionamento
psíquico e trouxe contribuições importantes
sobre a formação da identidade dos
indivíduos.
O capítulo 2, Desenvolvimento
humano: uma reflexão a partir do enfoque
histórico-cultural, escrito por Laura Marisa
Carnielo Calejon, tem o objetivo de
sistematizar e organizar os diversos
conceitos formulados pelas ciências
sociais,
que
permitem
ampliar
a
compreensão do tema central desta obra. A
partir das considerações teóricas de
Vygotsky e Moscovici, a autora discute a
necessidade do esforço em superar as
dicotomias
subjetividade/objetividade,
individual/social,
interno/externo,
cognitivo/afetivo.
Santina Rodrigues de Oliveira, no
capítulo 3, Processo de individuação: o
desenvolvimento da personalidade na
perspectiva da psicologia analítica retrata
as principais ideias de Jung e de alguns dos

seus sucessores. Para a Psicologia
Analítica,
o
desenvolvimento
da
personalidade é um processo contínuo que
apresenta aquisições próprias separadas
em dois períodos: primeira metade da vida
(constituição da personalidade consciente e
adaptação ao mundo externo) e segunda
metade
da
vida
(adaptação
às
necessidades do mundo interno e processo
de individuação). A transição entre as
partes se dá por meio da crise da meia
idade. Outros construtos como consciência,
inconsciente pessoal, inconsciente coletivo,
arquétipos,
persona,
símbolos,
são
abordados ao longo do texto. Michael
Fordham é citado como um autor
pós-junguiano
que
se
dedicou
exaustivamente à problematização da
psicoterapia
infantil,
assunto
pouco
abordado por Jung.
No capítulo 4, Desenvolvimento e
maturação:
perspectivas
atuais
da
gestalt-terapia, a autora Karina Okajima
Fukumitsu
aborda
o
processo
de
desenvolvimento humano a partir da
aceitação da condição existencial, que
confere ao indivíduo a capacidade de
assumir responsabilidades sobre sua
singularidade e de compreender que a
existência é paradoxal, por envolver dor e
aprendizagem. O desenvolvimento pessoal
implica a capacidade do ser humano de se
nutrir da relação com o meio ambiente e de
se apropriar da ideia de que o homem é
responsável por suas escolhas.
No
capítulo
seguinte,
Desenvolvimento humano na abordagem
centrada na pessoa: a tendência à
atualização e as atitudes facilitadoras como
caminho para o crescimento, as autoras Ana
Paula Fujisaka e Esther Gomes de Lima
Carrenho discorrem sobre a trajetória de
Carl Rogers e sobre a construção da
abordagem centrada na pessoa. Essa teoria
tem como princípio norteador a tendência
atualizante, ou seja, a crença de que todo
indivíduo possui em si mesmo um potencial
para crescer e evoluir no sentido positivo,
uma disposição natural para desenvolver
suas potencialidades. Para que essa
capacidade de crescimento inerente não

seja frustrada ou desvirtuada, é necessário
que haja um ambiente com atitudes
facilitadoras:
aceitação
positiva
incondicional, compreensão empática e
congruência.
Em Una concepción integradora
sobre el desarrolo del ser humano y su
importância en la educación, Guillermo
Arias
Beatón
discorre
sobre
o
desenvolvimento humano com base nos
postulados de Vygotsky, considerando a
integração entre a visão biológica e histórica
da cultura e de vários outros saberes. Ao
longo do texto, o autor aborda aspectos que
podem influenciar o crescimento pessoal e
faz menção aos processos de educação,
aprendizagem e desenvolvimento, como
sendo estreitamente inter-relacionados.
No capítulo 7, O conhecimento
metalinguístico de crianças: o papel das
aprendizagens implícitas e explícitas, as
autoras Fraulein Vidigal de Paula, Jane
Correa e Alina Galvão Spinillo, baseiam-se
nas contribuições de Jean Emile Gombert,
que caracteriza a linguagem como objeto
de comunicação e reflexão (habilidade que
envolve o conhecimento sobre fonema,
léxico, sintaxe e texto) e distingue o
conhecimento implícito do explícito. O texto
discute o conhecimento metalinguístico de
crianças sob a perspectiva teórica, com
base em pesquisas feitas pelas próprias
autoras, além de propor uma discussão
sobre o papel da escola na capacidade de
tomar a linguagem como objeto de reflexão
e análise.
A autora Marian Ávila de Lima e Dias,
no
próximo
capítulo
Adolescência,
tecnologia e pseudoformação, aborda a
adolescência sob a ótica histórica e
concreta, propondo uma reflexão que se
estende por dois campos: o da psicologia
social (o papel do adolescente na
sociedade) e o psicanalítico (o papel da
adolescência na formação do eu). Ao longo
do texto, a autora busca retratar o
adolescente e sua relação com a tecnologia
por meio de trechos de sua tese de
doutorado. Ela discute ainda a identificação
dos jovens com a publicidade, bem como a
ilusão criada pelo consumo e impacto na

formação da identidade.
No capítulo 9, O desenvolvimento
moral: apontamentos sobre a crítica
habermasiana ao “nível seis” de Kohlberg, o
autor Claudio Bastidas discursa sobre as
questões filosóficas que envolvem a
insuficiência da compreensão naturalizante
e as contradições com a ética kantiana. O
nível seis de Kohlberg indica o último
estágio do desenvolvimento da moral e é
orientado pelos princípios éticos universais.
O texto ressalta os desafios vivenciados
pelos pensadores envolvidos com o
entendimento das questões éticas e suas
relações com o desenvolvimento humano.
Por fim, no capítulo Morte e
desenvolvimento, o autor Aurélio Fabrício
Torres de Melo discute o lugar da morte no

processo de desenvolvimento humano, com
base na obra clássica de Philippe Ariès. O
texto aborda a percepção da morte dentro
de cada uma das fases, a saber, infância,
adolescência,
idade
adulta
e
envelhecimento, sendo que a maneira como
cada indivíduo lida com o assunto depende
dos recursos intelectuais que possui e da
estrutura de ego desenvolvida com o passar
do tempo. Este capítulo e também a obra se
encerram com a discussão sobre a morte
como uma possibilidade de atribuir novos
sentidos à vida. Dar voz ao indivíduo que se
encontra diante da morte pode resgatar o
caráter natural do processo de morrer,
incentivando a ressignificação da história
pessoal.
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