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migração, práticas psicoterápicas, pós-modernidade ocidental, juventude e família
contemporâneas, e tópicos afins. A organização do Seminário providenciou os
serviços profissionais de tradução simultânea ingês/português, português/inglês
e francês/português, português/francês. Os resumos das palestras e comunicações
constaram do Livro de Resumos, bilíngüe, com 125 páginas. Por ocasião do
Seminário foi transmitida a coordenação do Grupo de Trabalho “Psicologia e
Religião”, de Geraldo José de Paiva para Marta Helena de Freitas. Decidiu-se,
além disso, a realização, em 2013, do IX Seminário, em João Pessoa, na
Universidade Federal da Paraíba, coordenado por Thiago Antônio Avellar de
Aquino, com o tema Religião, Morte e Psicologia.

• Resenha de livro: Bronfrenbrenner , U. (2011) Bioecologia do

desenvolvimento humano: Tornando os seres humanos mais humanos.
Porto Alegre: Artmed - (originalmente publicado em 2005)

André de Carvalho-Barreto1

Universidade de Brasília

Ruhr Universität Bochum (Alemanha)

Por mais de 60 anos, os estudos de Urie Bronfenbrenner basearam várias
políticas públicas (v.g., Programa Head Start dos Estados Unidos) e
fundamentaram investigações na área da saúde por diversas instituições (v.g.,
Organização Mundial da Saúde e Ministério da Saúde) e disciplinas: Enfermagem,
Gerontologia, Medicina, Psicologia, Saúde Coletiva, dentre outras. O livro que se
resenha, originalmente publicado em 2005, além de ser a última obra de
Bronfrenbrenner (1917-2005), trata-se de uma compilação das suas principais
produções, que refletem as bases e evolução de sua abordagem: Teoria

Bioecológica do Desenvolvimento Humano (TBDH).
Essa teoria, em suma, é a aplicação da perspectiva sistêmica no estudo

científico do desenvolvimento humano e a ampliação do modelo conceitual
apresentado por ele na década de 1970, a Ecologia do Desenvolvimento Humano

(EDH), originado em 1942 de sua tese de doutorado. Assim, a evolução da TBDH
ocorre consoante o próprio desenvolvimento humano e científico de Bronfenbrenner
(1979/1996).

O livro inicia com a Apresentação à edição brasileira, escrito por Sílvia H.
Koller, que apresenta sua experiência como pesquisadora e partes da história de
vida de Bronfenbrenner. O Prefácio, intitulado Urie Bronfenbrenner: contribuições
da carreira de um cientista do desenvolvimento humano, da autoria de Richard
M. Lerner, um dos pesquisadores mais importantes da Psicologia nessa área do

1 Duplo-doutorando em Processos de Desenvolvimento Humano e Saúde pela Universidade de
Brasília (UnB) e em Psicologia Social pela Ruhr Universität Bochum (RUB/Alemanha). Bolsista
CAPES e DAAD. Contato: Isabellenstrasse, 25, CEP: 50678, Koln,  Alemanha. E-mail:
andrecarvalhobarreto@yahoo.com.br
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conhecimento e organizador da sexta edição do Handbook of child psychology –
lançado posteriormente a Bioecologia do desenvolvimento humano – que contém
a nova edição de um dos trabalhos mais importantes de Bronfenbrenner. É
ratificada a relevância de Bronfenbrenner como pesquisador para ciência e políticas
públicas, mas, principalmente, apresenta os principais pressupostos do modelo
Processo, Pessoa, Contexto e Tempo (PPCT), fundamentais para compreensão
da TBDH, que só foram apresentados com essa integralidade posteriormente.

Na Introdução: da obra, Bronfenbrenner evidencia a escolha do subtítulo.
Para ele, as grandes mudanças mundiais ocorrentes nas últimas décadas podem
afetar a trajetória do desenvolvimento das pessoas, submetendo – as ao perigo
de bloquear o processo de tornar os seres humanos mais humanos (p. 37). Assim,
seu livro objetiva apresentar investigações e propor teorias capazes de
compreender a inter-relação das forças biológica, social, econômica e ideológica
capazes de constituir um desenvolvimento humano mais saudável.

A obra é organizada em duas partes: Sobre a natureza da teoria e da

pesquisa bioecológica e Usando a ecologia do desenvolvimento humano para

promover a condição humana. Na primeira são apresentados os fundamentos
teóricos e empíricos para a TBDH, destacando suas principais características. O
primeiro capítulo – A teoria bioecológica do desenvolvimento humano – é uma
das produções mais recentes do autor, que revê as deficiências da TBDH e define
seus pressupostos para uma sólida teoria do desenvolvimento humano.

O capítulo seguinte, A ecologia social ao longo do tempo e do espaço, de
Robert Cairns e Beverly Cairns – colaboradores que influenciaram a evolução da
TBDH – apresenta o desenvolvimento da EDH pelos resultados da tese de
Bronfenbrenner. O terceiro capitulo, Status, estrutura e desenvolvimento social,
expõe trechos não publicados da tese de Bronfenbrenner que, fundamentado na
sociometria de Jacob Moreno, indica sua percepção da influência do contexto no
processo evolutivo.

No capítulo 4 (A ecologia social do desenvolvimento humano: uma
retrospectiva) Bronfenbrenner investiga, partindo de experimentos formais e
informais realizados em culturas distintas, o efeito do contexto social no
desenvolvimento infantil. A significativa influência dos estudos e da pessoa de
Kurt Lewin na inspiração e fundamentação da TBDH é apresentada no quinto
capítulo – O espaço lewiniano e a substância ecológica.

No capítulo posterior, Perspectiva de futuro, Brofenbrenner republica o
primeiro capitulo do livro A ecologia do desenvolvimento humano, destacando a
influência dos pressupostos de Jean Piaget na criação da EDH, a relação entre
ciência e políticas públicas e expondo, brevemente, os conceitos de micro-, meso-
, exo- e macrossistemas como uma série de estruturas encaixadas, uma dentro

da outras, como um conjunto de bonecas russas (p. 86).
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O capítulo 7 – Por uma história crítica do desenvolvimento humano: uma
discussão propedêutica – é a versão de um debate envolvendo Bronfenbrenner e
outros pesquisadores da Psicologia do Desenvolvimento. Nesse capítulo, o autor
defende a necessidade de integrar no estudo do desenvolvimento humano
métodos que privilegiem aspectos biopsicológicos, socioeconômico e políticos.

O oitavo capítulo (Sistemas de interação no desenvolvimento humano.
Paradigmas de pesquisa: presente e futuro) é uma das produções metodológicas
mais relevantes de Bronfenbrenner. Nele o autor discute os modelos classe-teóricos
e campo-teóricos na pesquisa do desenvolvimento, asseverando que o primeiro
compreende o desenvolvimento por categorias, enquanto o segundo, por seu
processo. Após apresentar e discutir esses modelos, o autor propõe, finalmente,
um modelo Processo, Pessoa, Contexto, Tempo como promissor no estudo do
desenvolvimento humano, mas ainda pouco empregado.

No capítulo seguinte, A ecologia do desenvolvimento humano: paradigma
perdido ou recuperado, Bronfenbrenner questiona se a EDH não foi uma vítima
de seu próprio sucesso, necessitando de mudanças. O capítulo 10 – Teoria dos

sistemas ecológicos – contém uma das produções mais notórias de
Bronfenbrenner, que procurou ampliar muitos dos conceitos da EDH e somar o
processo proximal e a passagem do tempo ao longo do curso de vida como fatos
geradores de desenvolvimento humano.

No capítulo 11 (Hereditariedade, ambiente e a questão ‘como?’: uma
primeira aproximação), Bronfenbrenner e Stephen Ceci discutem como a

hereditariedade e o ambiente contribuem para o desenvolvimento (p. 199). Pela
perspectiva da TBDH, os autores investigam a interferência dos genótipos e do
processo proximal no resultado do desenvolvimento. Eles apresentam alguns dos
conceitos e hipóteses da TBDH posteriormente ratificados.

No último capítulo da primeira parte, intitulado O crescente caos na vida de

crianças, jovens e familiares: como podemos revertê-los?, Bronfenbrenner utiliza
a TBDH para compreender as práticas de cuidado com a infância, propondo
melhoras nas políticas públicas.

A segunda parte do livro tem como um dos objetivos discutir as intervenções
e políticas públicas no curso da trajetória do desenvolvimento de crianças e
famílias. O primeiro capítulo da segunda parte, capítulo 12, A divisão de classe

da família norte-americana, apesar de publicado em 1967, discute aspectos atuais
relativos ao processo proximal ligado às políticas e programas públicos, sendo
esses capazes de promover o desenvolvimento saudável de famílias e crianças.

O relatório das minorias do fórum 15: conferência na Casa Branca sobre a
infância em 1970 – capítulo 13 – foi um relatório no qual Bronfenbrenner expressou
sua divergência em relação à negligência das políticas e práticas estadunidenses
com a infância e a família. Um alerta adequado ao Brasil. O capítulo 15 – Os dois

mundos da infância: Estados Unidos e União Soviética – foi produzido por
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Bronfenbrenner com a colaboração de John C. Condry. Ele é o resumo de uma
das produções mais célebres de Bronfenbrenner sobre o efeito da cultura e das
políticas educacionais no curso do desenvolvimento de crianças e adolescentes.
Ele recupera seu estudo original de 1970, realizado na antiga URSS, demonstrando
as discrepâncias entre a URSS e os EUA nas práticas direcionadas à educação.

No capítulo posterior, Oitenta por cento da inteligência é geneticamente

determinada?, Bronfenbrenner critica os estudos empíricos que separam genes
e contexto no desenvolvimento humano, particularmente no processo da
inteligência. No capítulo 17, O futuro da infância, o autor assevera que, em razão
das mudanças mundiais na família, é essencial a constituição de políticas e
práticas que tornem os seres humanos mais humanos (p. 264). Para isso, ele
mostra a importância da terceira pessoa (p. 268) em famílias de pais solteiros ou
com pouco tempo para o cuidado dos filhos. Recomenda também quatro propostas

absurdas  (p. 271) que, em suma, se destinam ao fortalecimento de práticas e
políticas para constituição de redes de apoio mais eficientes.

Fortalecendo os sistemas da família é o décimo oitavo capítulo do livro de
Bronfenbrenner, que destaca a necessidade que as crianças têm dos cuidados
de seus pais como de outros adultos.  Para o autor, a família é o mais humano, o

mais poderoso e o sistema mais conhecido para manter e tornar os seres

humanos mais humanos (p. 279).
Bronfenbrenner finaliza com o capítulo: Cuidado com a infância no modelo

anglo-saxão. Apesar de ser um dos capítulos mais curtos, é nele que o autor
inquieta seu leitor a prosseguir na promoção do cuidado com a infância, seja por
políticas, investigações ou práticas governamentais, empresariais ou pessoais.

O Posfácio, escrito pelos colegas de Bronfenbrenner, Stephen F. Hamilton
e Stephen J. Ceci, traz a teoria, a pesquisa e aplicação da TBDH na Academia e
na Sociedade, considerando, finalmente a noção de que, além de uma
apresentação orgânica e didática da TBDH, o livro Bioecologia do

desenvolvimento humano demonstra a amplitude e profundidade, a cientificidade

e a humanidade de seu autor (p. 300).

Recebido: 08/01/2013  /  Aceito: 10/03/2013.

• Resenha de livro: Hubner, M.M.C., & Moreira (Orgs.) (2012). Temas

clássicos da Psicologia sob a ótica do comportamento. Rio de Janeiro, RJ.:
Guanabara Koogan, 2012, 209 páginas.

Geraldina Porto Witter (Cad.23)1

Universidade Camilo Castelo Branco

O livro integra coleção Fundamentos de Psicologia, pela qual respondem
Silvares, Assunção Jr. E Priszkulnik. O prefácio é de autoria de Teodoro, que
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