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Desenvolvimento & Aprendizado Motor – 6DEF012 
 
 

PARTE 2 
 

 TEORIA PSICANALÍTICA DO COMPORTAMENTO: 
� Sigmund Freud (1927): 
� Personalidade e funcionamento anormal. 
� Conceitos Gerais: 

� Id (inconsciente). 

� Ego (intermediário). 

� Superego (consciente). 

� Estágios Psicossociais: 
�  Oral, anal e genital. 

� Termos aplicados as zonas que buscam o prazer do corpo nas diferentes faixas etárias. 
 

 TEORIA PSICOSOCIAL: 
� Erikson (1963, 1980) 
� Influência da sociedade sobre o desenvolvimento. 
� Fatores ambientais x hereditariedade. 
� Enfatiza a importância das experiências motoras orientadas para o sucesso. 
� O desenvolvimento psicossocial do indivíduo é influenciado pelo seu desenvolvimento motor e 

por sua educação motora ao longo da vida (Erikson, 1963). 

� 8 Estágios de desenvolvimento: 
� 1º Confiança x Desconfiança: 

�  Período Neonatal. 
�  Confia na mãe, ambiente e nele próprio. 
�  A confiança auxilia a aquisição de novas experiências. 
�  A desconfiança atua como inibidor/desconforto. 

�  2º Autonomia x Dúvida & Vergonha: 
�  Período da Primeira Infância. 
�  Dependência cria um sentimento de dúvida e vergonha. 
�  Desenvolver a autonomia através da consciência de que seu ser e o ambiente podem ser 

controlados. 
� 3º Iniciativa x Culpa: 

�  Período da Educação Infantil. 
�  Sentimentos de curiosidade e entusiasmo. 
�  Inicio da consciência. 
�  Responsabilidade com si mesmas e com o mundo. 
�  Compreensão dos outros e de seus papéis. 
�  Diferenciação entre os gêneros. 
�  Agradável realização na manipulação de brinquedos. 



�  Experiências bem-sucedidas promovem a iniciativa, mal-sucedidas a culpa. 
�  Para a criança o futuro tende a absolver o passado. 

� 4º Atividade x Inferioridade: 
�  Período da Idade Escolar. 
�  Aquisição de habilidades do cotidiano. 
�  Aconselha o convívio social entre crianças da mesma idade ao invés de adultos. 
�  Necessita ser bem sucedida, o fracasso inferioriza a criança. 
�  A dependência social sai da família e passa para outros meios (amigos, escola, time, etc.). 

� 5º Identidade x Confusão de Papel: 
�  Período da Pré-Adolescência. 

�  Crescimento corporal e maturação. 

�  Conflitos de informações que geram confusão. 

�  Escolhem modelos para suas decisões e se firmarem na sociedade. 

�  Experiências boas contribuem para a formação da identidade, as ruins para a confusão 

de papéis. 

�  Fidelidade e devoção aos amigos e às causas. 

� 6º Intimidade x Isolamento: 
�  Período do Final da Adolescência. 

�  Aceitação de si mesmo para aceitar os demais. 

�  Interesse pela interação na sociedade. 

�  Mais responsável pelas ações na sociedade e meio em que vive. 

�  Amor correspondido. 

�  Fracasso em jogos e brincadeiras podem levar ao isolamento a um grupo social. 

� 7º Produtividade x Auto-Absorção: 
�  Período da Idade Adulta. 
�  Trajetória vivida na sociedade para transmitir à próxima geração bons valores. 
�  Maior interesse na próxima geração que em si próprio. 
�  Auto-satisfação quando isso é alcançado. 
�  Fracasso na decepção e inabilidade de aceitar a perda nas capacidades quando a meia-vida 

se aproxima. 
� 8º Integridade x Desespero: 

�  Período da Idade Madura / Velhice. 
�  Adquire segurança na integridade de outras pessoas significativas. 
�  Indivíduos com fraquezas e forças, merecedores de amor por quem são, e não pelo que 

são. 
�  Satisfação pelos feitos da vida. 
�  Meditação, pensamentos e lembranças. 
�  Os movimentos bem-sucedidos tem significado de independência. 
�  Os fracassos fazem os indivíduos lembrarem do passado com remorso e desespero.  

 
 TEORIA DO MARCO DESENVOLVIMENTISTA: 

� Jean Piaget (1952, 1954, 1969, 1974): 
� Desenvolvimento da cognição. 
� Adaptação: Ajuste cognitivo à alteração ambiental. 
� Acomodação: Ajuste das reações atuais para atender às exigências específicas de um 

objeto ou ação. 
� Assimilação: Observação e incorporação de novas informações às estruturas já existentes. 

 
 Fase Sensório-Motora (0-2 anos) 
� Uso de Reflexos (Nascimento – 1 mês): 

� Reflexos são repetições espontâneas causadas por estímulo inter e externo (Piaget, 1952). 

� Continuação dos reflexos pré-natais para auxiliar na exploração do mundo. 

� A continuação forma os hábitos. 

� Reações circulares primárias (1-3 meses): 



� Assimilação de uma experiência e do estímulo que a provocou. 

� Prática para fixação do repertório que passa a ser voluntário. 

� Reações circulares secundárias (3-9 meses). 
� Tenta prolongar os eventos e fazê-los acontecer novamente (retenção/esquemas). 

� A visão é o principal guia sensório-motor. 

� Imaginação, diversão e emoção emergem. 

� Aplicação da esquematização secundária a novas situações (8-12 meses). 
� Capacidade de distinguir os meios dos fins. 

� Produz o mesmo resultado de mais de uma maneira. 

� Experimenta a ação pela observação. 

� Reações circulares terciárias (12-18 meses). 
�  Descoberta pela experimentação ativa de novos meios. 

�  Curiosidade e busca pela novidade. 

�  Imitação, raciocínio e noção espacial.  

�  Invenções de novos meios pelas combinações mentais (18-24 meses). 
�  Maior raciocínio, capaz de distinguir elas de outros objetos. 

�  Criação de meios e não meramente a descoberta dos meios. 

 Fase Pensamento Pré-Operacional (2-7 anos):  
� Representação: Casa (lar x objeto). 
� Princípios reais de cognição iniciam. 
� Ainda não é capaz de manipular objetos mentalmente, apenas através do movimento. 
� Transição da auto-satisfação para um comportamento socializado rudimentar. 
� “Por que” e “Como”??? 
� Linguagem substitui a atividade sensório-motora como processo básico de aprendizagem e de 

expressar os pensamentos. 
� Incapaz de relacionar conceitos de objetos, espaço, causalidade e tempo. 

 Fase Pensamento Pré-Operacional (2-7 anos):  
�  Representação: Casa (lar x objeto). 
�  Princípios reais de cognição iniciam. 
� Ainda não é capaz de manipular objetos mentalmente, apenas através do movimento. 
� Transição da auto-satisfação para um comportamento socializado rudimentar. 
� “Por que” e “Como”??? 
� Linguagem substitui a atividade sensório-motora como processo básico de aprendizagem e de 

expressar os pensamentos. 
� Incapaz de relacionar conceitos de objetos, espaço, causalidade e tempo. 

 Fase Pensamento Pré-Operacional (2-7 anos):  
� Egocêntrica ao contrário de Autista. 
� Brincar é o meio para a assimilação, para conhecer meios e para aprender valores. 
� Cresce o interesse social e relacionamento. 
� Conhecimento dos papéis dos pais, irmãos, etc. 

 Fase Operações Concretas (7-11 anos:) 
� Conscientiza-se de soluções alternativas. 
� Usa regras e diferencia aparência de realidade. 
� As ações mentais (operações) ainda estão conectadas a objetos concretos. 
� Reversibilidade: capacidade de compreender que qualquer alteração de forma, ordem, posição, 

número e assim por diante pode ser mentalmente revertida e voltar à sua forma, ordem, posição ou 
número original. 

� Capacidade de entender ordens e relações, mas que ainda depende da percepção (raciocínio 

operacional). 
� Percepções mais precisas e utilizadas mais sabiamente. 
� Utiliza estratégias de organização das ações. 
� Regras e regulamentos são de interesse para a consolidação de valores de conduta.   

 Fase das Operações Formais (+11 anos): 
� Infância termina e juventude começa explorando principalmente as idéias. 



� Procura para a solução de problemas. 
� Capacidade de realizar operações subjetivas e não formais, sem necessidade da realidade concreta. 
� Raciocínio dedutivo (formulação de hipótese e julgamentos) além de causas e efeitos. 

 

 TEORIA AMBIENTAL: 

� Robert Havighurst (1953, 1972): 
� Realização bem-sucedida leva à felicidade e ao êxito em tarefas posteriores. 
� Fracasso leva à infelicidade, à desaprovação social e à dificuldade em tarefas posteriores. 
� Viver é aprender e crescer é aprender (Havighurst, 1953). 

� Desenvolvimento bem-sucedido como a necessidade de domínio de uma série de tarefas. 
� Tarefas em domínio de maturação física, pressões culturais da sociedade e do indivíduo. 

 Período Neonatal e Primeira Infância (0-5 anos): 
1. Aprender a caminhar. 
2. Aprender a ingerir alimentos sólidos. 
3. Aprender a falar. 
4. Aprender a controlar a eliminação de resíduos corporais. 
5. Aprender as diferenças sexuais e o recato sexual. 
6. Adquirir conceitos e linguagem para descrever a realidade social e física.  
7. Aptidão para leitura. 
8. Aprender a distinguir o certo do errado e desenvolver uma consciência. 

 Média Infância (6-12 anos): 
1. Aprender as habilidades físicas necessárias para jogos comuns. 
2. Construir uma atitude saudável em relação a si mesmo. 
3. Aprender a relacionar-se com colegas da mesma idade. 
4. Aprender um papel sexual apropriado. 
5. Desenvolver habilidades fundamentais de leitura, escrita e cálculo. 
6. Desenvolver conceitos necessários para a vida diária. 
7. Desenvolver consciência, moralidade e uma escala de valores. 
8. Atingir a independência pessoal. 
9. Atingir atitudes aceitáveis em relação à sociedade. 

 Adolescência (13-18 anos): 
1. Atingir relações maduras com ambos os sexos. 
2. Atingir um papel social masculino ou feminino. 
3. Aceitar o próprio físico. 
4. Alcançar a independência emocional dos adultos. 
5. Preparar-se para o casamento e para a vida familiar. 
6. Preparar-se para uma carreira econômica. 

 Início da Idade Adulta (19-29): 
1. Escolher um parceiro. 
2. Aprender a viver com um parceiro. 
3. Iniciar uma família. 
4. Criar filhos. 
5. Administrar uma casa. 
6. Iniciar uma ocupação. 
7. Assumir responsabilidade cívica. 

 Idade Média Adulta (30-60): 
1. Ajudar os filhos adolescentes a tornar-se adultos felizes e responsáveis. 
2. Atingir responsabilidade adulta, social e cívica. 
3. Realização profissional satisfatória. 
4. Desenvolver atividades adultas de lazer. 
5. Relacionar-se com o cônjuge como pessoa. 
6. Aceitar as alterações fisiológicas da meia-idade. 
7. Ajustar-se aos pais idosos. 

 Maturidade Posterior (mais de 60 anos): 



1. Ajustar-se ao declínio da força e da saúde. 
2. Ajustar-se à aposentadoria e à redução de renda. 
3. Ajustar-se à morte do cônjuge. 
4. Estabelecer relações com seu próprio grupo etário. 
5. Satisfazer obrigações cívicas e sociais. 
6. Estabelecer condições satisfatórias de vida. 

 
 TEORIA DO AMBIENTE COMPORTAMENTAL: 

� Kurt Lewin (1930-40) & Roger Barker (1950-1970): 
� Psicologia Topológica. 
� Topologia: estudos das características geométricas que permanecem inalteradas mesmo 

sob distorção. 
� Espaço Vital: tudo que influencia o comportamento de uma criança em certo ponto no 

tempo. 
� Ambiente Comportamental: condições ambientais específicas do espaço vital da criança 

responde pela variação individual entre crianças. 
� Comportamentos diferentes em função do ambiente: criança, aluno, filho, atleta, torcedor, 

etc. 
� Não é o ambiente comportamental, em si, que prediz o comportamento, mas a 

interpretação do indivíduo sobre o ambiente, tanto no tempo como no espaço 
(Bronfenbrenner, 1979). 

� Deve-se tentar entender o que o ambiente significa para o indivíduo. 
�  Atividades são ações no ambiente e papéis seus comportamentos esperados. 
� Microsistema: família, escola, bairros, grupo de amigos. 
� Mesosistema: Interação entre os microsistemas. 
� Exossistema: ambientes sociais onde não desempenha papel ativo, mas é afetado por suas 

decisões. 
� Macrosistema: cultura na qual é inserido. 
� Cronosistema: eventos históricos-socias ao longo da vida (acúmulo de experiência). 

 

 



 TEORIA MATURACIONAL E DE CRESCIMENTO: 
� Arnold Gesell (1928, 1954): 
�  Maturação do sistema nervoso como o principal condutor dos aspectos físicos e motores do 

comportamento. 
�  Descreveu habilidades motoras em função da maturação. 
�  Equilíbrio nodal: proficiência para desempenhar uma tarefa numa determinada fase de 

maturação. 
�  Fora de Foco: oposto de encontrar o equilíbrio nodal. 
� Quatro domínios filosóficos: 
� Tempo & Espaço:  

�  1os Dias: visão para objetos próximos. 
�  1 Mês: visão panorâmica. 
�  Alguns Meses: olhos, mãos, posturas e locomoção para explorar o espaço. 
�  2 anos: vocabulário em expansão (lugares). 
�  3 anos: idéia definida de destinação. 
�  5 anos: centro do universo, mas com interesse nos outros. 
�  Tempo progressivo como espaço: “daqui a pouco é infinito” & “sempre é nunca”. 

� Ego & Sociedade:  
�  Processo lento de identificação pessoal, inicia com a separação da mãe (2 anos). 
�  Reconhece pessoas estranhas (32 semanas), mas não a si próprio no espelho. 
�  2 anos: se reconhece, brinca com bonecos simulando aspectos da vida. 
�  3 anos: gosta de histórias ao seu respeito e apresenta grande capacidade de negociação. 
�  4-5 anos: gosta de brincadeiras socializadas. 
�  6 anos: curiosa sobre sua infância, corpo, escola e gosta de se socializar. 

� Vida & Morte:  
�  O que tem vida, se move. 
�  Negação da morte na percepção das manifestações da vida. 
�  Aos 10 anos já compreende a morte em aspectos mais biológicos. 

� Cosmos & Divindade:  
�  A criança passa por períodos de interrogações. 
�  Não se confunde com tantas perguntas, pois as faz de forma ordenada. 
�  Compreende e pergunta conforme seu limite de conhecimento. 

 
 TEORIA DA APRENDIZAGEM OPERANTE: 

� John Bradus Watson (1878-1958): 
� Pai do Behaviorismo ou Comportamentalismo: “O manifesto behaviorista (1913)” 

� “A psicologia deveria ser comportamental e não consciente, seu método objetivo e não 
introspectivo, e sua proposta de predição e controle do comportamento e não de 
compreensão fundamental dos eventos mentais”.  

� John Bradus Watson (1878-1958): 
� Influenciado por Ivan Pavlov (1849-1936) em estudos de salivação & metrônomo com 

cachorros. 
� 3 reações emocionais inatas ao nascer: Medo, Raiva e Amor. 
�  “O pequeno Albert”. 
� Bebê, Rato, Barra de Metal. 
� Estímulo Incondicionado: barulho. 
� Resposta Incondicionada: Choro. 
� Resposta Condicionada: Choro e medo após repetições. 
� A mente da criança é uma tábua rasa (Locke) e que as associações aprendidas entre 

estímulo e resposta constroem os blocos do desenvolvimento humano. 
�  O desenvolvimento não ocorre através de estágios, mas constitui um processo contínuo de 

aquisição gradual de novos e mais sofisticados padrões comportamentais e hábitos. 
� Hábitos: associações bem aprendidas entre vários estímulos, que representam os aspectos 

estáveis de uma única personalidade. 



�  Reforço: qualquer conseqüência de um ato que aumente a possibilidade deste ato 
acontecer. 

�  Punição: qualquer conseqüência de um ato que suprime este ato e/ou diminui a 
probabilidade dele acontecer. 

�  Aprendizagem Operante: forma de aprendizagem na qual os atos emitidos livremente (ou 
operantes), tornam-se mais ou menos prováveis, dependendo das conseqüências que eles 
produzem. 

 
 DESENVOLVIMENTO PSICOLÓGICO DA CRIANÇA: 

� Enri Wallon (1879-1962): 
� “Os problemas mentais da guerra”. 

� “Estágio e problemas do desenvolvimento psicomotor da criança” & “A criança 

turbulenta”. 

�  Diferença no desenvolvimento psicológico de adultos e de crianças. 
� Mas, é o mundo dos adultos que define o ambiente de desenvolvimento da criança. 
� “Se o adulto supera a criança, essa, a sua maneira, supera o adulto”. 

� Ao Brincar, a criança repete as impressões de eventos que ela tenha recentemente 
experimentado. Ela reproduz, ela imita.  

�  A Imitação, durante o tempo em que ela é incapaz de ir além do concreto, permite viver 
um modelo com instruções abstratas.  

�  Imitação não ocorre por acaso, a criança é bastante seletiva. Ela imita as pessoas com 
maior prestígio 

 
 TEORIA DO CONDICIONAMENTO OPERANTE: 

� Burrhus Frederik Skinner (1904-1990): 
� “O comportamento é motivado mais por estímulos externos, reforços ou eventos punitivos, 

que por forças internas e, é diretivo ou instintivo”. 
� As habilidades da criança progridem através da prontidão maturacional e os 

comportamentos são padronizados e estruturados pelo ambiente externo. 
� Operante: resposta livremente emitida. 
� Reforço: estímulo fornecido para reforçar a resposta (operante). 

� Punição: eventos que diminuem a possibilidade das respostas ocorrerem. 
� Lei da aquisição: a força de um comportamento operante aumenta quando ele é seguido 

pela apresentação de um estímulo de reforço. 
� Condicionamento operante: forma mais comum de aprendizagem, em que vários atos 

tornam-se mais ou menos prováveis, dependendo das conseqüências que eles produzam. 
� Reforço nem sempre é consistente ou contínuo, mas permite a aprendizagem. 
� Imediação dos Reforços: respostas são estabelecidas quando são imediatamente 

reforçadas. 
� Adaptação: comportamento adquirido pouco a pouco, podendo integrar cadeias de 

respostas (Cadeias de Comportamento). 
� Programas de Reforço: reforços contínuos, intermitentes, intervalos fixos/variáveis, razoes 

fixas/variáveis ou formas mistas. 
� Programa de Reforço positivo. 

 
 TEORIA DA APRENDIZAGEM SOCIAL: 

� Albert Bandura (1925-): 
� Teoria da Aprendizagem Social por Modelação/Observação: ocorre no processo de 

socialização desde o nascimento até a morte. 
� Modelação: Experiência dos outros pode conduzir a um novo comportamento 

(aprendizagem por modelos). 

� Observação, Imitação & Integração. 
� Observação Direta, Instruções, etc. 
� Reforço Direto (Feedback) & Reforço Vicariante (Modelo). 



� Influências das conseqüências (reforço/punição) sobre as ações. 
� Fatores de Influência:  

 Modelo: Proximidade Afetiva, Gênero, Idade, Status, Etc. 
  Aprendiz:  Expectativas, Atenção, Motivação, Noção de Eficácia, Etc. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Experimento: 
� Crianças colocadas num quarto com brinquedos sem poderem brincar com eles. 
� Assistiam um vídeo com um adulto batendo num boneco João-Bobo. 
� 66 Crianças de 4 anos, divididas em 4 grupos: 

� Modelo Recompensado:  
� Elogios (Campeão!!), balas e doces. 

� Modelo Punido:  

� Repreensão verbal (Má Pessoa!!). 

� Condição Neutra:  

� sem estímulo após o filme. 
� As crianças do grupo Modelo Recompensado apresentaram maior índice de agressividade. 
� 90% apresentaram comportamento agressivo, 8 meses depois 40% ainda apresentaram esse 

comportamento. 
� Todas as crianças tinham aprendido mentalmente o comportamento agressivo. 
� Aprendizado sem Reforço: o que condicionou o comportamento agressivo foi a 

Expectativa do Reforço (Reforço Vicariante). 
 
 


