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O que é Desenvolvimento Humano? 

• A noção de desenvolvimento está atrelada a um contínuo de evolução, em 

que nós caminharíamos ao longo de todo o ciclo vital. 

• Essa evolução, nem sempre linear, se dá em diversos campos da existência, 

tais como afetivo, cognitivo, social e motor. 



O que é Desenvolvimento Humano? 

• Este caminhar contínuo não é determinado apenas por processos de 

maturação biológicos ou genéticos. 

• O meio (e por meio entenda-se algo muito amplo, que envolve cultura, 

sociedade, práticas e interações) é fator de máxima importância no 

desenvolvimento humano.



Perspectivas de Estudo do Desenvolvimento humano

• Para os teóricos Ambientalistas, entre eles Skinner e Watson (do movimento 

behaviorista), as crianças nascem como tábulas rasas, que vão aprendendo 

tudo do ambiente por processos de imitação ou reforço. 



Perspectivas de Estudo do Desenvolvimento humano

• Para os teóricos Inatistas, como Chomsky, as crianças já nascem com tudo 

que precisam na sua estrutura biológica para se desenvolver. 

• Nada é aprendido no ambiente, e sim apenas disparado por este. 



Perspectivas de Estudo do Desenvolvimento humano

• Para os teóricos Construcionistas, tendo como ícone Piaget, o 

desenvolvimento é construído a partir de uma interação entre o 

desenvolvimento biológico e as aquisições da criança com o meio.



Perspectivas de Estudo do Desenvolvimento humano

• Temos ainda uma abordagem Sociointeracionista, de Vygotsky, segundo a 

qual o desenvolvimento humano se dá em relação nas trocas entre parceiros 

sociais, através de processos de interação e mediação. 



Perspectivas de Estudo do Desenvolvimento humano

• Temos a perspectiva Evolucionista, influenciada pela teoria de Fodor, 

segundo a qual o desenvolvimento humano se dá no desenvolvimento das 

características humanas e variações individuais como produto de uma 

interação de mecanismos genéticos e ecológicos, envolvendo experiências 

únicas de cada indivíduo desde antes do nascimento. 



Perspectivas de Estudo do Desenvolvimento humano

• Ainda existe a visão de desenvolvimento Psicanalítica, em que temos como 

expoentes Freud, Klein, Winnicott e Erikson. 

• Tal perspectiva procura entender o desenvolvimento humano a partir de 

motivações conscientes e inconscientes da criança, focando seus conflitos 

internos durante a infância e pelo resto do ciclo vital. 



Vygotsky: uma breve história 
• Foi o primeiro psicólogo moderno a 

sugerir os mecanismos pelos quais a 

cultura torna-se parte da natureza de cada 

pessoa ao insistir que as funções 

psicológicas são um produto de atividade 

cerebral. 

Vygotsky nasceu em 1896 na Bielo-Rússia, 

que depois (em 1917) ficou incorporada à 

União Soviética, e mais recentemente voltou 

a ser Bielo-Rússia.

Morreu de tuberculose em 1934, antes de

completar 38 anos. 



Vygotsky: uma breve história 

• Vygotsky enfatizava o processo histórico-
social e o papel da linguagem no 
desenvolvimento do indivíduo. 

• Sua questão central é a aquisição de 
conhecimentos pela interação do sujeito com 
o meio. 

• Para o teórico, o sujeito é interativo, pois 
adquire conhecimentos a partir de relações 
intra e interpessoais e de troca com o meio, a 
partir de um processo denominado 
mediação. 

• As principais obras de Vygotsky traduzidas 
para o português são:

• A formação social da mente

• Psicologia e pedagogia 

• Linguagem, desenvolvimento e 
aprendizagem

• A Construção do Pensamento e Linguagem

• Teoria e Método em Psicologia

• Psicologia Pedagógica



Vygotsky: uma breve história 

• Vygotsky trouxe uma nova perspectiva de olhar às crianças. 

• Ao lado de colaboradores como Luria, Leontiev e Sakarov, entre outros, 

apresenta-nos conceitos, alguns já abordados por Jean Piaget, um dos 

primeiros a considerar a criança como ela própria, com seus processos e não 

um adulto em miniatura. 



Vygotsky: uma breve história 

• O teórico pretendia uma abordagem que buscasse a síntese do homem como ser 
biológico, histórico e social. 

• Ele sempre considerou o homem inserido na sociedade e, sendo assim, sua 
abordagem sempre foi orientada para os processos de desenvolvimento do ser 
humano com ênfase da dimensão sócio histórica e na interação do homem com o 
outro no espaço social. 

• Sua abordagem sociointeracionista buscava caracterizar os aspectos tipicamente 
humanos do comportamento e elaborar hipóteses de como as características 
humanas se formam ao longo da história do indivíduo (Vygotsky, 1996). 



Vygotsky: uma breve história 

• Suas maiores contribuições estão nas reflexões sobre o desenvolvimento 

infantil e sua relação com a aprendizagem em meio social, e também o 

desenvolvimento do pensamento e da linguagem. 



Vygotsky: uma breve história 

• Em Vygotsky, o desenvolvimento principalmente o psicológico/mental (que 

é promovido pela convivência social, pelo processo de socialização, além das 

maturações orgânicas) depende da aprendizagem na medida em que se dá 

por processos de internalização de conceitos, que são promovidos pela 

aprendizagem social.



Vygotsky: uma breve história 

• Para Vygotsky, não é suficiente ter todo o aparato biológico da espécie para 

realizar uma tarefa se o indivíduo não participa de ambientes e práticas 

específicas que propiciem esta aprendizagem. 

• Não podemos pensar que a criança vai se desenvolver com o tempo, pois 

esta não tem, por si só, instrumentos para percorrer sozinha o caminho do 

desenvolvimento, que dependerá das suas aprendizagens mediante as 

experiências a que foi exposta. 



Segundo Vygotsky... 

A linguagem é, antes de tudo, social.

Portanto, sua função inicial é a

comunicação, expressão e

compreensão. 



Segundo Vygotsky... 
• A aquisição da linguagem passa por três 

fases: a linguagem social, que seria esta 

que tem por função denominar e 

comunicar, e seria a primeira linguagem 

que surge. 

• Depois teríamos a linguagem egocêntrica 

e a linguagem interior, intimamente ligada 

ao pensamento. 

Essa função comunicativa está estreitamente 

combinada com o pensamento.

A comunicação é uma espécie de função 

básica porque permite a interação social e, 

ao mesmo tempo, organiza o pensamento. 



A linguagem egocêntrica

• A progressão da fala social para a fala interna, ou seja, o processamento de 

perguntas e respostas dentro de nós mesmos o que estaria bem próximo ao 

pensamento, representa a transição da função comunicativa para a função 

intelectual. 

• Nesta transição, surge a fala egocêntrica.



A linguagem egocêntrica

• Trata-se da fala que a criança emite para si mesmo, em voz baixa, enquanto 

está concentrado em alguma atividade. 

• Esta fala, além de acompanhar a atividade infantil, é um instrumento para 

pensar em sentido estrito, isto é, planejar uma resolução para a tarefa durante 

a atividade na qual a criança está entretida (Ribeiro, 2005). 



A linguagem egocêntrica

• A fala egocêntrica constitui uma linguagem para a pessoa mesma, e não uma 

linguagem social, com funções de comunicação e interação. 

• Esse “falar sozinho” é essencial porque ajuda a organizar melhor as ideias e 

planejar melhor as ações. 

• É como se a criança precisasse falar para resolver um problema que, nós 

adultos, resolveríamos apenas no plano do pensamento / raciocínio. 



A linguagem egocêntrica

• Quando a linguagem começa a servir o intelecto e os pensamentos

• A fase da fala egocêntrica  é marcado pela curiosidade da criança pelas 

palavras, por perguntas acerca de todas as coisas novas (“o que é isso?”) e 

pelo enriquecimento do vocabulário. 



A linguagem egocêntrica

• O declínio da vocalização egocêntrica é sinal de que a criança progressivamente 

abstrai o som, adquirindo capacidade de “pensar as palavras”, sem precisar dizê-las.

• Aí estamos entrando na fase do discurso interior. 

• Se, durante a fase da fala egocêntrica houver alguma deficiência de elementos e 

processos de interação social, qualquer fator que aumente o isolamento da criança, 

iremos perceber que seu discurso egocêntrico aumentará subitamente.

• Isso é importante para detectar possíveis deficiências no processo de socialização 

da criança. (Ribeiro, 2005) 



Discurso interior e pensamento

O discurso interior é uma fase posterior à fala egocêntrica. 

É quando as palavras passam a ser pensadas, sem que necessariamente sejam faladas. 

É um pensamento em palavras. 

Já o pensamento é um plano mais profundo do discurso interior, que tem por função 

criar conexões e resolver problemas, o que não é, necessariamente, feito em palavras. 

É algo feito de ideias, que muitas vezes nem conseguimos verbalizar, ou demoramos 

ainda um tempo para achar as palavras certas para exprimir um pensamento



O papel da família no desenvolvimento dos indivíduos

• A família possui um papel primordial no amadurecimento e desenvolvimento 
biopsicossocial dos indivíduos, apresentando algumas funções primordiais:

• Três categorias que estão intimamente relacionadas: 

• Funções biológicas (sobrevivência do indivíduo)

• Psicológicas

• Sociais

(Osório, 2006).



Funções Psicológicas

• a) proporcionar afeto ao recém-nascido, aspecto fundamental para garantir a 

sobrevivência emocional do indivíduo; 

• b) servir de suporte e continência para as ansiedades existenciais dos seres humanos 

durante o seu desenvolvimento, auxiliando-os na superação das “crises vitais” pelas 

quais todos os seres humanos passam no decorrer do seu ciclo vital (um exemplo de 

crise que pode ser mencionado aqui é a adolescência); 

• c) criar um ambiente adequado que permita a aprendizagem empírica que sustenta o 

processo de desenvolvimento cognitivo dos seres humanos.



Função social da família

• O Cerne está na transmissão da cultura de uma dada sociedade aos 

indivíduos (Osório, 2006), bem como na preparação dos mesmos para o 

exercício da cidadania (Amazonas & cols., 2003). 

• É a partir do processo socializador que o indivíduo elabora sua identidade e 

sua subjetividade (Romanelli, 1997), adquirindo, no interior da família, os 

valores, as normas, as crenças, as ideias, os modelos e os padrões de 

comportamento necessários para a sua atuação na sociedade (Drummond & 

Drummond Filho, 1998; Tallón & cols., 1999).



o contrato secreto do 

casamento



O contrato secreto do casamento

• Os motivos para se casar são inconscientes, e nossas escolhas são baseadas 

em nossas primeiras relações.

• Os relacionamentos são sempre marcados por satisfação e conflito e no 

casamento isso se torna ainda mais intenso. Mas ao desenvolvermos recursos 

para lidar com esses conflitos, há uma oportunidade de desenvolvimento da 

nossa personalidade. Por isso o casamento ainda é considerado uma 

instituição tão valiosa.



O contrato secreto do casamento

• A qualidade dos vínculos do convívio familiar na primeira infância 

estabelece um padrão básico de relacionamentos, e tendemos a repetir esses 

padrões em diferentes cenários.

• O casamento nos faz reviver uma série de conflitos mal resolvidos, e ao 

mesmo tempo apresenta a melhor situação para o sujeito mudar de posição 

no triângulo, e ser o protagonista da relação que invejava dos pais.



O contrato secreto do casamento

• A estabilidade que o casal alcança depende da flexibilidade que cada um terá para 
lidar com suas necessidades internas. Conforme solucionam esses conflitos, os 
indivíduos podem se desenvolver e amadurecer.

• As razões por que as pessoas se apaixonam são inconscientes, e muitas vezes só se 
descobrem coisas em comum muito tempo depois de já estarem juntos. Isso 
acontece quando ocorre uma comunicação inconsciente, e podemos gostar de 
alguém muitas vezes sem nem ao menos conhecer a pessoa. Essa comunicação 
inconsciente também acontece no chamado contrato secreto do casamento. Ele é 
cheio de influências e projeções.



O contrato secreto do casamento

• Se fosse redigido, o contrato secreto do casamento seria algo como:

• “Tentarei ser algumas das coisas mais importantes que você quer de mim, 

mesmo que algumas sejam impossíveis, contraditórias e loucas, desde que 

você seja para mim algumas das coisas mais importantes que quero que você 

seja, mesmo que sejam impossíveis, contraditórias e loucas. Não precisamos 

contar um ao outro o que essas coisas são, mas ficaremos zangados se não 

formos fiéis a isso.”



A quebra do acordo... 

• Quando o contrato é estabelecido, o casal firma e faz com que a relação 
aconteça.

• Quando o casal se encontra em conflito:

• Confirmar o contrato e aceitar viver do mesmo modo;

• Modificar as cláusulas para se adaptar a sua nova realidade;

• Separar.
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