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Introdução

• As teorias do desenvolvimento apoiam em diversas concepções de homem.

• Visão de mundo existente em uma determinada situação histórica.

• Processo de apropriação pelo homem da experiência histórico-social.

• O papel da interação no desenvolvimento de fatores internos e externos 
não eram destacados.

• Filósofos e cientistas criaram teorias: inatistas e ambientalistas.



Vídeo



Concepção Inatista

• Parte do pressuposto de que os eventos que ocorrem após o 
nascimento não são importantes para o desenvolvimento.

• Qualidades e capacidades básicas de cada ser humano, já se 
encontrariam basicamente prontas.

• O papel do ambiente (e, portanto, da educação e do ensino) é tentar 
interferir o mínimo possível no processo de desenvolvimento 
espontâneo da pessoa.



• As origens da posição inatista podem ser encontradas na Teologia.

• A posição inatista apoia num entendimento errôneo no que se refere 
ao conhecimento biológico (evolução darwinista, embriologia e 
genética). 

• Para Darwin, a evolução humana resulta de mudanças graduais e 
cumulativas no desenvolvimento das espécies (só os mais aptos de 
uma determinada espécie são capazes de se adaptar ao meio 
sobreviveriam).

• A teoria inatista não levou em conta que os fatores ambientais são 
capazes de exercer um efeito direto tanto na espécie quanto no 
organismo.



• Em relação a espécie humana, deixou-se de lado a influência da 
experiência individual de cada pessoa.

• Na embriologia, os primeiros conhecimento produzidos forneceram 
subsídios para as teorias inatistas.

• Supunha que o desenvolvimento ultra uterino ocorreria em um 
ambiente fisiológico relativamente constante e isolado de 
estimulações externas.

• Futuros estudos indicam que o ambiente interno tem um papel 
central no desenvolvimento do embrião, assim como o ambiente 
externo é fundamental para o seu desenvolvimento pós-natal.



Vídeo



Portanto,

• Na Psicologia, não há base empíricas que sirvam de apoio para a visão 
inatista.

• Na visão inatista o homem “já nasce pronto”, pode-se apenas 
aprimorar um pouco aquilo que ele é, ou inevitavelmente virá a ser.

• A concepção inatista que ainda hoje aparece camuflada na escola sob 
o disfarce de aptidões, da prontidão, e do coeficiente de inteligência  
gera preconceitos prejudiciais ao trabalho em sala de aula.  



Vídeo



Concepção Ambientalista

• Atribui um imenso poder ao ambiente no desenvolvimento humano.

• O homem é um ser extremamente plástico, que desenvolve suas 
características em função de condições presentes no meio em que se 
encontra.

• Deriva-se do empirismo (experiência sensorial como fonte de 
conhecimento) – corrente filosófica. 

• Determinados fatores estão associados a outros, identificando-os, 
controlando-os pela manipulação. 



• B. F. Skinner é o grande defensor do ambientalismo

• Para Skinner, sua teoria preocupa-se em explicar os comportamentos 
observáveis do sujeito, desprezando os eventos mentais.

• Parte de uma concepção de ciência (medir, comparar, testar, 
experimentar, prever, controlar eventos) para propor a construir uma 
ciência do comportamento.

• Assim, para Skinner e seus seguidores, o papel do ambiente é muito 
mais importante do que a maturação biológica, são os estímulos 
presentes numa dada situação que levam ao aparecimento de um 
determinado comportamento.



Como isso ocorre?

• Ambientalistas (comportamentalistas, behavioristas) podem manipular os 
estímulos presentes no ambiente, assim controlar comportamentos.

• Aumentar ou diminuir a ocorrência de um determinado comportamento.

• Extinguir, evitar ou fugir de comportamentos indesejáveis (aversivos).

• Refinar, aprimorar comportamentos.

• Visão do indivíduo enquanto ser extremamente reativo à ação do ambiente.



• Mudanças no comportamento podem ser provocadas de diversas maneiras 
(Reforçamento, Punição, Extinção).

• O comportamento humano também se modifica pela observação (imitação 
- comportamentos copiados, ou pela punição – comportamentos evitados).

• Pode-se dizer que o comportamento é sempre um resultado de 
associações estabelecidas entre algo que provoca (estímulo antecedente) e 
algo que o segue e o mantém (estímulo consequente).

• Quando um comportamento for associado a um determinado estímulo, ele 
tende a reaparecer quando estiverem presentes estímulos semelhantes 
(Generalização).

• O indivíduo aprende a discriminar estímulos a partir de suas diferenças.



• A aprendizagem é entendida como o processo pelo qual o comportamento é 
modificado como resultado da experiência.

• Aprendizagem se dá pelo estabelecimento de associações entre um estímulo e 
um a resposta e entre uma resposta e um reforçador.

• Para ocorrer aprendizagem, é preciso considerar a natureza dos estímulos, o tipo 
de resposta e o estado físico e psicológico do organismo. E ainda o que resultará 
de sua aprendizagem: elogios, mais conhecimentos, notas altas, prestígios etc.

• A ênfase está em propiciar novas aprendizagens, por meio da manipulação dos 
estímulos que antecedem e sucedem o comportamento.

• A esta análise dá-se o nome de análise funcional do comportamento (nela 
defende-se o planejamento das condições ambientais para a aprendizagem de 
determinados comportamentos.



• A importância do planejamento do ensino, a valorização do papel do 
professor (a responsabilidade de planejar, organizar e executar, com 
sucesso, as situações de aprendizagem).

• Críticas: educação entendida como tecnologia, ficando de lado a 
reflexão filosófica (ênfase na tecnologia educacional, projetos como 
fórmulas-padrão, visão de homem adotada etc).

• Em suma, tal concepção propõe que as situações de ensino deva ser 
bem estruturadas e planejadas previamente, recorrendo sempre que 
possível a presença das maquinas de ensinar.

• Na concepção ambientalista não há a preocupação em explicar os 
processos através dos quais a criança raciocina (eventos mentais), na 
forma como ela se apropria de conhecimentos.
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