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As Conclusões foram redigidas pelos organizadores com a colaboração de
Joseph Chiechi. São destacados os pontos principais apresentados ao longo dos
capítulos anteriores e delineadas algumas conclusões gerais. Procuram esclarecer
confusões conceptuais envolvendo as expressões: engajamento do adolescente,
aliança terapêutica, adesão ao tratamento, participação na terapia e envolvimento
do paciente e outros termos importantes nem sempre definidos da mesma forma
e muitas vezes usados como sinônimos (mesmo ocorre neste livro) quando nem
sempre isto é adequado. Destacam as questões da mensuração da aliança, dos
mecanismos e das estratégias de mudanças disponíveis, Destacam também que
o psicoterapeuta deve considerar concomitantemente as bases emocionais,
cognitivas e comportamentais. Relembram a necessidade do envolvimento dos
pais de cuidar da situação fora da terapia. Finalizam com uma perspectiva de
evolução e da necessidade de capacitação especializada do clínico para atender
aos adolescentes.

A bibliografia tende, em todos os capítulos, a ser predominantemente
constituída por artigos e obras recentes, sem faltar os clássicos quando necessário.
Cada capítulo mantém sua independência embora todos contribuam para a
perspectiva geral. Estas condições viabilizam usos diferenciados de técnicas de
uso do livro e capítulos na capacitação de recursos humanos. É obra de grande
utilidade para psicoterapeutas e no ensino da psicoterapia com foco no adolescente.

Recebido em: 18/08/2011 / Aceito em: 03/11/2011.

• Ardila, R. (2011) A Psicologia no futuro – os psicólogos mais
destacados do mundo falam sobre o futuro de sua disciplina.

São Paulo: Vetor, 338 p.

Cleusa Kazue Sakamoto1

Faculdade Paulus de Tecnologia e Comunicação – FAPCOM
Núcleo de Estudos de História Social das Cidades – NEHSC –

Pontifícia Universidade Católica (PUCSP)

A obra é inusitada e nos inspira a pensar sobre a trajetória da ciência
psicológica rumo ao futuro, ao mesmo tempo em que nos convida a reflexão
sobre o papel do psicólogo e a abordagem dos problemas humanos na atualidade.
Apresenta 50 entrevistas com destacados psicólogos procedentes de 25 países
que apresentam suas opiniões sobre o futuro da Psicologia. O livro descortina,
acima de tudo, a riqueza da diversidade das idéias de grandes pensadores e
profissionais exemplares de nosso presente. A maioria das entrevistas ocorreu
em 2000 e 2001, com a exceção de algumas recentes e outras como a de B.F.
Skinner ocorrida antes de seu falecimento em 1990. O autor ressalta que o livro

1 Contato: Av. Brig. Faria Lima, 1616/804 – Jardim Paulistano – CEP.01451-001 – São Paulo, SP.
Tels.3815-8234.  E-mail: cleusa.sakamoto@geniocriador.com.br
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não pretende se caracterizar como obra de referência histórica ou de caráter
biográfico, mas busca destacar idéias de um grupo de líderes sobre seu campo
de trabalho que é a Psicologia. As entrevistas estão agrupadas em torno de sete
temáticas, são elas: “Uma perspectiva a partir do Brasil”, “A psicologia como
disciplina”, “O desenvolvimento da psicologia”, “A pesquisa científica”, “Aplicações
profissionais”, “Os grandes problemas” e, “O contexto da psicologia”. Antes da
apresentação das entrevistas que se mostram organizadas em forma de diálogo,
o autor menciona algumas expectativas e relaciona seis características que
considera centrais para / na Psicologia do futuro: maior ênfase na ciência, na
relevância social, teoria e utilização de modelos matemáticos, trabalhos sobre
problemas complexos, maior profissionalização e especialização, integração da
Psicologia a um paradigma unificador.

“Uma perspectiva a partir do Brasil” traz as entrevistas de Arrigo Leonardo
Angelini e Maria Regina Maluf, membros da Academia Paulista de Psicologia. O
primeiro entrevistado é o atual Presidente da Academia Paulista de Psicologia e
a segunda, é Presidente da Sociedade Interamericana de Psicologia. Ambos trazem
uma visão progressista da Psicologia, embora Maria Regina Maluf ressalte também,
que no Brasil e outros países não hegemônicos, deverá haver na Psicologia um
desenvolvimento voltado a condições de carência e adversidade da realidade
sócio-cultural presente.

“A psicologia como disciplina” (capítulo 3) traz as entrevistas de B. F. Skinner,
Marc N. Richelle, John G. Adair, Robert J. Sternberg, Kurt Pawlik, Wayne H.
Holtzman, Quicheng Jing e David Magnusson, nas quais verificamos que cada um
dos entrevistados observa aspectos da Psicologia a partir de sua perspectiva de
pensamento. Skinner aborda sua preocupação com uma guerra nuclear e sugere
que se estude a violência. Richelle apresenta muitos pontos de discussão sobre o
futuro, tais como: a expansão da psicologia da saúde e os problemas de
envelhecimento, a psicologia do esporte, os estudos experimentais das emoções,
entre outros. Adair menciona uma crise de identidade da Psicologia nos países
desenvolvidos e nos países em desenvolvimento e aborda ainda, sua preocupação
com a ética em pesquisa com seres humanos. Sternberg, conhecido como
estudioso da inteligência, menciona que está estudando a sabedoria porque ela é
significativa para o mundo, e conclui dizendo que já que a aprendizagem nos
acompanha a vida toda é importante “não assumir a atitude de saber tudo (...) se
portar como um principiante e pensar como um novato”. Pawlik destaca na
Psicologia do futuro, as possibilidades de estudo do Projeto Genoma Humano e
a caracterização de comportamentos, bem como a importância da Psicologia
Social frente a conflitos étnicos e a intervenção em cidades e países. Holtzman
afirma que a Psicologia continuará sendo a principal disciplina dentro das ciências
que estudam a conduta humana e que o psicólogo necessitará de constante
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atualização em sua especialização. Jing refere diferenças na Psicologia do
ocidente e do oriente embora com a globalização, acredite que a diferenciação
dará lugar para mais coincidências que divergências. Magnusson observa a
fragmentação da Psicologia em inúmeras teorias e afirma que “o mais importante
no futuro é formar um modelo geral” que sintetize os estudos de cada tema do
campo científico.

“O desenvolvimento da Psicologia” (capítulo 4) relaciona as entrevistas de
Josef Brozek e Helio Carpintero. Para Brozek o estudo da consciência é um dos
mais relevantes temas do futuro incluindo sua base biofísica, além de campos
como a saúde, a política internacional com o tema da paz e a Psicologia
organizacional influenciada pela globalização. Carpintero em sua perspectiva
histórica da Psicologia destaca que se interessa “pelo passado para entender o
futuro” e afirma que é necessário dar atenção à educação dos jovens, o que
significa dizer que temos que entender como a capacidade criativa pode ser
ampliada, como são incorporados os valores de uma sociedade, como os
problemas de desenvolvimento psicológico são definitivamente tratados.

“A pesquisa científica” é o quinto capítulo e reúne Mark R. Rosenzweig,
Ethel Tobach, Pavel M. Balaban, Géry d’Ydewalle, Horacio J. A. Rimoldi, Jan
Strelau, Edward K. Morris, Germán Gutiérrez e Rainer K. Silbereisen. Todos os
estudiosos revelam uma longa trajetória em pesquisa, possuem um legado em
seus países e um reconhecimento internacional, seja Rosenzweig na Universidade
da Califórnia (EUA), seja Tobach na Universidade de Nova York (EUA), Balaban
na Rússia, d’Ydewalle na França, Rimoldi na Argentina, Strelau na Polônia, Morris
nos EUA, Gutiérrez na Colômbia e Silbereisen na Alemanha.

“Aplicações profissionais” é o capítulo 6 e reúne Florence L. Denmark,
Francisco Santolaya, Charles D. Spielberger, Francisco J. Labrador, Jiri Hoskovec,
Alan, E. Kazdin, Elizabeth Nair, Saths Cooper, Ingrid Lunt. Os entrevistados retratam
a Psicologia como profissão e apresentam questionamentos acerca da formação
profissional segundo Denmark, novos campos de destaque como a Psicologia
gerontológica segundo Santolaya, ampliações à Psicologia da saúde no olhar de
Spielberger, Labrador destaca também os campos da saúde e o grupo da terceira
idade como focos de atenção no futuro da Psicologia, Hoskovec aborda a
interdisciplinaridade, Kazdin relaciona três tendências: a conexão maior com as
ciências biológicas, a relação com o estudo do genoma humano e maior
aproximação com a engenharia, robótica e a tecnologia da informação, Nair destaca
a globalização da informação e a comunicação internacional, Cooper refere a
importância da Psicologia na tomada de decisões políticas e na melhoria das
sociedades , Lunt enfatiza a diversidade e a tendência a maior especialização.

O capítulo 7 apresenta “Os grandes problemas” do futuro da Psicologia
com as entrevistas: -de Peter Suedfeld que destaca a paz, a globalização econômica
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a organização do trabalho e a prevenção das funções psicológicas; -de Lewis P.
Lipsitt que enfatiza as trocas frutíferas entre pesquisa e aplicação frente aos
tradicionais problemas do desenvolvimento, da aprendizagem, da percepção e
motivação; -de Isidore S. Obot que destaca os problemas da pobreza, da ignorância
e da saúde dos países em desenvolvimento; -de Erica Frydenberg que menciona
a violência nas escolas, no mundo corporativo, no ciclo vital; -de Houcan Zhang
que refere a necessidade de abandonar o debate ideológico; - de Philip G. Zimbardo
que aborda o conceito de tempo e sua influência na vida das pessoas, ao lado da
influência da tecnologia e o conseqüente distanciamento das relações sociais; -de
Jorge A. Grau que destaca as doenças crônicas, os acidentes, a violência e os
maus-tratos; -de Henry P. David que menciona a saúde pública em especial a
gravidez precoce e as diferenças culturais; -de Dean Keith Simonton que expõe
uma visão peculiar sobre os limites da atuação profissional em Psicologia e propõe
compreender este fenômeno a partir da observação de que muitas pessoas com
formação acadêmica não atuam como psicólogo e contribuem com produções
criativas e inovadoras em outras áreas do conhecimento; -de Ramón Bayés que
destaca a importância do preparo para a morte e sua aceitação; e, finalmente, a
entrevista com Etzel A. Cardeña que menciona os modelos simplistas e
unidirecionais de pensamento utilizados pela Psicologia até o presente.

“O contexto social da Psicologia” delineia o capítulo 8 e apresenta as últimas
entrevistas, com Harry C. Triandis, Çigdem Kagitçibasi, Rogelio Dias-Guerrero,
Ype H. Poortinga, José Miguel Salazar, Morton Deutsch, Alexandre Dorna, Julio F.
Villegas e Cristina J. Montiel. Traindis abre a discussão abordando o ponto de
vista transcultural, seguido de temas mencionados pelos demais, como a
identidade, a política, as peculiaridades latino-americanas, a solução de conflitos
e outros assuntos envolvidos com o eixo da Psicologia Social, que culminam com
as idéias de Cristina Montiel sobre a Cultura da paz.

Ardila conclui a obra destacando as idéias em comum de seus entrevistados:
a importância da Psicologia, sua fragmentação teórica, a preocupação com o
conflito entre metodologias quantitativas e qualitativas, a globalização, as
Psicologias “nativas” que não descendem da Europa e Estados Unidos, o grande
número de graduados em Psicologia e a mudança do perfil profissional devido o
gênero, a influência dos estudos sobre o genoma humano, a identidade profissional
e interdisciplinaridade, a Psicologia Positiva e os novos temas de interesse como
a política, a espiritualidade, o sentido da vida, o amor, o ódio e a morte. Por fim,
traz a idéia de que é muito difícil ser profeta e deixa em aberto uma discussão
muito interessante para o leitor. Sem dúvida, a obra deve ser recomendada aos
psicólogos, pois enriquece a reflexão do presente e as especulações sobre o
futuro da Psicologia em todo o mundo.

Recebido em: 20/09/2011 / Aceito em: 07/11/2011.
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