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TEORIAS ENFOQUES ESPECIFICIDADE 

TEORIA 
PSICOANALÍTICA 

Considera que os principais determinantes da atividade humana são 
inconscientes. Estuda a motivação que origina a atividade, atribuída a uma 
energia interna do organismo que pode canalizar-se de maneiras distintas. 
A criança passa por uma série de estádios nos quais se estabelece a 
satisfação de suas necessidades. 

- Teoria da consciência 
- Determinantes inconscientes 
- Importância da infância 
- Importância da sexualidade 
- Estádios de desenvolvimento  

CONDUTIVISMO Centra seu interesse no estudo da conduta manifesta, naquilo que o 
organismo faz. Preocupa-se, sobretudo, em estudar como, a partir das 
condutas inatas (com que se nasce), que são reflexos incondicionados, vão 
se formando novas condutas por condicionamento. Nisso consiste a 
aprendizagem, que é o modo de formar novas condutas. Os mecanismos 
de aprendizagem são comuns a todos os animais e a partir de condutas 
muito simples se formam condutas cada vez mais complexas por 
associação entre elas. Por isso, também, são os mesmos nas crianças e 
nos adultos, o que entendemos por desenvolvimento pode reduzir-se a um 
processo quantitativo de formação de condutas cada vez mais complexas, 
por isso, não existe estádios no desenvolvimento. 

- Interesse pela conduta; 
- Relações funcionais entre estímulo e 
respostas; 
- Condutas novas formadas por associação 
entre condutas simples; 
- Desinteresse pelo estado interno do 
organismo; 
- Não há estágios 
 

“GESTALT” Defende quer para conhecer o sujeito se serve de estruturas que têm uma 
base física e que se impõem por suas qualidades. As estruturas são 
totalidades complexas e para os gestaltistas as unidades simples são o 
ponto de partida, senão o produto, da decomposição de unidades 
complexas. Essas totalidades, o Gestalten, são comuns em todos os níveis 
de funcionamento cognitivo e, portanto, não existe, propriamente, uma 
gênese. 

- A conduta está organizada em totalidades ou 
estruturas; 
- As totalidades têm uma origem física; 
- Não há gênese nem estádios 
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PRINCIPAIS TEORIAS SOBRE DESENVOLVIMENTO (continuação) 

 

TEORIAS ENFOQUES 
ESPECIFICIDADES 

PIAGET Trata de explicar especificamente o processo de desenvolvimento, referido, 
principalmente, à formação de conhecimentos. Piaget considera que, desde 
o princípio, as estruturas são complexas, e nisto se aproxima da teoria da 
Gestalt, porém também considera que as estruturas complexas vão se 
construindo e, portanto, transformam-se ao longo do desenvolvimento. A 
criança vai passando por uma série de estádios que se caracterizam pela 
utilização de estruturas distintas. Para Piaget, a psicologia tem que explicar 
os mecanismos internos que permitem ao sujeito organizar sua ação. 

- O desenvolvimento é um processo 
construtivo; 
- Há uma interação contínua entre organismo e 
meio; 
- O sujeito elabora estruturas; 
- Há estádios 

VIGOTSKI Apresenta similitudes com a de Piaget, porém o autor russo se interessa 
principalmente pelos determinantes sociais do desenvolvimento, mantendo 
que o desenvolvimento do indivíduo é indissociável da sociedade em que 
vive, que lhe transmite formas de condutas e de organização do 
conhecimento que o sujeito tem que internalizar. 

- O desenvolvimento é indissociável do 
ambiente social. 

COGNITIVA Surge como uma reação contra o condutivismo e trata de estudar os 
processos internos que têm lugar no sujeito. Este é considerado como um  
“processador” ou elaborador de informação que constrói representações 
internas do mundo e de sua própria conduta, no que coincide com a 
posição de Piaget. Sem dúvida, muitos dos processos que descreve são 
associativos, com o que se aproxima do condutivismo. 

- Modelos do sujeito; 
- O sujeito elabora informação. 

 
  


