
OBJETIVOS DA APRENDIZAGEM

Uma introdução ao desenvolvimento humano

 1.1 Quais ideias sobre desenvolvimento foram 
propostas pelos primeiros filósofos e cientistas?

 1.2 Quais são os principais domínios e períodos 
que os cientistas do desenvolvimento utilizam 
para organizar suas discussões sobre o 
desenvolvimento de crianças e adolescentes?

Questões fundamentais no estudo do 
desenvolvimento humano

 1.3 Como os desenvolvimentistas veem os dois 
lados do debate natureza-experiência?

 1.4 No que consiste o debate 
continuidade-descontinuidade?

 1.5 Como os três tipos de mudanças relacionadas 
à idade diferem?

 1.6 Como a reflexão sobre os contextos em que as 
mudanças ocorrem aperfeiçoa a compreensão 
dos cientistas sobre o desenvolvimento de 
crianças e adolescentes?

Métodos e modelos de pesquisa

 1.7 Quais são os objetivos dos cientistas que 
estudam o desenvolvimento de crianças e 
adolescentes?

 1.8 Quais métodos descritivos são utilizados pelos 
cientistas do desenvolvimento?

 1.9 Qual é a principal vantagem do método 
experimental?

 1.10 Quais são as diferenças entre os modelos de 
pesquisa transversal, longitudinal e sequencial?

 1.11 Por que a pesquisa intercultural é importante 
para o estudo do desenvolvimento humano?

 1.12 Quais são os padrões éticos que os 
pesquisadores do desenvolvimento devem 
seguir?

Na última vez que você viu uma criança ou adolescente 
que fazia certo tempo que não via, existem boas chances 

de que você tenha feito uma observação do tipo “Como ele 
cresceu desde a última vez que o vi” ou “Ela se tornou uma 
linda jovem”. Esses comentários sugerem que nós humanos 
somos observadores naturais dos modos como mudamos com 
a idade. Assim como notamos características que parecem não 
mudar com o passar do tempo. Podemos dizer: “Ele sempre 
teve uma tendência malvada” ou “Ela sempre foi uma criança 
muito meiga”. E nossos poderes de observação não se limitam 
a simples descrições. Também criamos nossas próprias teorias 
para explicar nossas observações. Você alguma vez já disse coisas 
como “Eles não disciplinam aquela menina; não é de estranhar 
que ela seja tão moleque”, ou “Ele é tão inteligente, igual ao pai; 
eu acho que isso é de família”?

Os cientistas que estudam o desenvolvimento humano 
fazem exatamente as mesmas coisas. O objetivo deles é produzir 
observações e explicações que possam ser aplicadas a mais 
ampla faixa de seres humanos e ao maior número de contextos 
possível. Para alcançar essa meta, eles estudam tanto a mudança 
quanto a estabilidade. Além disso, eles fazem previsões sobre o 
desenvolvimento e utilizam métodos científicos para testá-las. 
Por fim, a maioria espera que suas descobertas possam ser 
utilizadas para influenciar positivamente o desenvolvimento de 
cada ser humano.

Neste capítulo, você vai aprender como a ciência do 
desenvolvimento humano passou a existir. Você também 
vai aprender sobre as questões fundamentais envolvidas no 
estudo científico do desenvolvimento. Além disso, quando 
você terminar a leitura deste capítulo, estará familiarizado 
com os modelos e métodos de pesquisa utilizados pelos 
desenvolvimentistas.

1
Conceitos Básicos e Métodos

 Boyd_Book.indb   29 Boyd_Book.indb   29 14/02/11   10:3414/02/11   10:34



30  Denise Boyd & Helen Bee

Uma introdução ao desenvolvimento humano
O campo da ciência do desenvolvimento humano é a aplicação de métodos científicos ao estudo 
das mudanças relacionadas à idade no comportamento, no pensamento, na emoção e na persona-
lidade. Como tal, a ciência do desenvolvimento utiliza teorias e pesquisas de várias perspectivas 
disciplinares diferentes. Estas incluem psicologia, sociologia, antropologia e economia, assim como 
biologia e medicina.

Contudo, muito antes de os métodos científicos serem utilizados para estudar o desenvolvimento, 
os filósofos ofereceram múltiplas explicações para as diferenças observadas entre indivíduos de di-
versas idades. No século XIX, os pioneiros no estudo do comportamento humano aplicaram métodos 
científicos a questões sobre as mudanças ligadas à idade. Seus esforços produziram modos úteis de 
categorizar questões importantes no estudo do desenvolvimento e revelaram numerosos dados que 
sugerem que o desenvolvimento infantil é um processo altamente complexo.

Origens filosóficas e científicas
As ideias dos primeiros filósofos sobre desenvolvimento humano foram derivadas de 
autoridades espirituais, orientações filosóficas gerais e lógica dedutiva. Geralmente, os 
filósofos se preocupavam em saber por que os bebês, que são muito parecidos, se tor-

nam muito diferentes quando crescem, e estavam preocupados com as dimensões morais do desenvol-
vimento. No século XIX, contudo, as pessoas que queriam compreender melhor o desenvolvimento 
humano se voltaram para a ciência.

Pecado original, a lousa vazia e a bondade inata A 
doutrina cristã do pecado original, geralmente atribuída ao fi-
lósofo Agostinho de Hippo do século IV, ensinava que todos os 
seres humanos nascem com uma natureza egoísta. Os defen-
sores da visão do pecado original afirmavam que, para reduzir 
a influência dessa tendência inata para o egoísmo, pais e pro-
fessores devem ajudar as crianças a realizar sua necessidade de 
renascimento espiritual e prover-lhes uma educação religiosa. 
Assim, desta perspectiva, os resultados do desenvolvimento, 
tanto bons quanto ruins, são o resultado da luta de cada indiví-
duo para superar uma tendência inata de agir de maneira imo-
ral quando agir assim de alguma forma beneficia a si próprio.

Em contraste, o filósofo inglês do século XVII John Locke 
se utilizou de uma ampla abordagem filosófica conhecida como 
empirismo ao afirmar que a mente de uma criança é uma lou-
sa vazia. Segundo o empirismo, os seres humanos não possuem 
tendências inatas e todas as diferenças entre as pessoas são atri-
buíveis à experiência. Assim, a visão da lousa vazia sugere que os 
adultos podem moldar as crianças conforme o que quiserem que 
elas sejam. Portanto, as diferenças entre adultos podem ser ex-
plicadas em termos de diferenças em seus ambientes de infância 
e não como resultado de uma luta para superar quaisquer tipos 
de tendências inatas, como propunha a visão do pecado original.

Diferente, ainda, era a visão da bondade inata proposta pelo filósofo suíço do século XVIII 
Jean-Jacques Rousseau. Ele afirmava que todos os seres humanos são naturalmente bons e buscam 
experiências que os ajudem a crescer (Ozmon e Craver, 1986). Rousseau acreditava que as crianças 
só precisam de nutrição e proteção para realizarem seu pleno potencial. O desenvolvimento tem um 
bom resultado quando o ambiente de uma criança não interfere em suas tentativas de promover seu 

ciência do desenvolvimento 
humano aplicação de mé-
todos científicos ao estudo 
das mudanças relacionadas à 
idade no comportamento, no 
pensamento, na emoção e na 
personalidade.

OBJETIVO DA APRENDIZAGEM 1.1

Quais ideias sobre desenvolvimento 
foram propostas pelos primeiros filósofos 
e cientistas?

*

Essa página da Hoenshel’s Complete Grammar, publicada em 1895, 
ilustra a influência da doutrina do pecado original sobre a educação e 
criação das crianças. Esse exercício sobre verbos incorpora afirmações 
que promovem princípios morais e religiosos. A ideia era que os ob-
jetivos de ensinar gramática aos filhos e moldar seu desenvolvimento 
espiritual poderiam, e deveriam, ser realizados simultaneamente.

 * N. de R.: Lição XXXII / Verbos – Revisão / 1. Nomeie o modo de cada verbo nestas sentenças: / 1. Traga-me algumas 
flores. / 2. Não devo ser descuidado. / 3. Quem é o Rei da Glória? / 4. Ele pode ser o homem? / 5. Os alunos recitaram 
bem. / 6. Homens impetuosos são facilmente irritáveis. / 7. Não ande tão rápido. / 8. O prêmio não pode ser obtido sem 
trabalho. / 9. O ócio com frequência leva ao vício. / 10. Viva por algo. / 11. Em todos os climas, a primavera é bela. / 12. 
Eu teria ido se soubesse que precisavam de mim. / 13. Se quisermos parecer verdadeiros, devemos ser verdadeiros.
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próprio desenvolvimento. Em contraste, maus resultados ocorrem quando 
a criança é frustrada em seus esforços para expressar a bondade inata com 
a qual nasceu. Assim, as abordagens da bondade inata e do pecado original 
compartilham da visão de que o desenvolvimento envolve uma luta entre 
forças internas e externas. Em contraste com ambas, a visão da lousa vazia 
vê a criança como um receptor passivo das influências ambientais.

Primeiras teorias científicas O século XIX trouxe uma explosão de in-
teresse sobre como os métodos científicos podem ser aplicados a perguntas 
que anteriormente eram consideradas como pertencentes ao domínio da filo-
sofia. Charles Darwin, por exemplo, tornou-se conhecido por propor a ideia 
de que uma ampla variedade de formas de vida que existem na Terra evoluiu 
gradualmente como resultado da interação entre fatores ambientais e pro-
cessos genéticos. Além disso, Darwin propôs que estudar o desenvolvimento 
das crianças poderia ajudar os cientistas a melhor compreender a evolução 
da espécie humana. Para esse fim, Darwin e outros cientistas com ideias afins 
mantinham registros detalhados do desenvolvimento inicial de seus próprios 
filhos (denominados biografias de bebês), na esperança de descobrir evidên-
cias que respaldassem a teoria da evolução (Lamb, Bornstein e Teti, 2002). Es-
tes foram os primeiros estudos organizados do desenvolvimento humano, mas 
críticos afirmaram que estudar as crianças com o propósito de provar uma 
teoria poderia fazer com que os observadores interpretassem erroneamente 
ou ignorassem informações importantes.

G. Stanley Hall, da Clark University, queria descobrir modos mais obje-
tivos de estudar o desenvolvimento. Ele utilizou questionários e entrevistas para estudar um grande 
número de crianças. Seu artigo de 1891, intitulado Os conteúdos das mentes das crianças ao ingressarem 
na escola, representou o primeiro estudo científico do desenvolvimento infantil (White, 1992).

Hall concordava com Darwin que os marcos do desenvolvimento infantil eram semelhantes 
àqueles que haviam ocorrido no desenvolvimento da espécie humana. Ele achava que os desen-
volvimentistas deveriam identificar normas, ou idades médias nas quais os marcos do desenvol-
vimento são alcançados. As normas, segundo Hall, poderiam ser utilizadas para aprender sobre a 
evolução da espécie assim como acompanhar o desenvolvimento de crianças individuais. Em 1904, 
Hall publicou Adolescência: sua psicologia e suas relações com a fisiologia, antropologia, sociologia, 
sexo, crime, religião e educação. Esse livro introduziu a ideia de que a adolescência é um período de 
desenvolvimento único.

A pesquisa de Arnold Gesell sugeriu a existência de um padrão de mudança sequencial geneti-
camente programado (Gesell, 1925; Thelen e Adolph, 1992). Gesell utilizou o termo maturação para 
descrever esse padrão de mudança. Ele achava que o desenvolvimento determinado pela maturação 
ocorria independentemente da prática, treinamento ou esforço. Por exemplo, os bebês não precisam 
ser ensinados a andar – eles começam a andar sozinhos quando atingem uma certa idade. Por sua forte 
crença de que muitas mudanças desenvolvimentistas importantes são determinadas pela maturação, 
Gesell passou décadas estudando crianças e normas de desenvolvimento. Ele foi o pioneiro no uso de 
câmeras de filmagem e dispositivos de observação de via única para estudar o comportamento das 
crianças. As descobertas de Gesell se tornaram a base para muitos testes que são utilizados na atua-
lidade para determinar se crianças individuais estão se desenvolvendo normalmente (ver Ciência do 
desenvolvimento na clínica na página 32).

Domínios e períodos do desenvolvimento
Os cientistas que estudam as mudanças relacionadas à idade com frequência utilizam 
três amplas categorias, denominadas domínios do desenvolvimento, para classificar essas 
mudanças. O domínio físico inclui mudanças no tamanho, forma e características do 
corpo. Por exemplo, os desenvolvimentistas estudam os processos fisiológicos associa-
dos à puberdade. Também incluídas nesses domínios estão as mudanças no modo como 
os indivíduos sentem e percebem o mundo físico, tais como o desenvolvimento gradual da percepção 
de profundidade durante o primeiro ano de vida.

A criança integral 
em foco

Que marco do desenvolvi-
mento, ou norma, o bebê 
da família Chang 
precisa alcançar 
antes de sair 
do hospital? 
Descubra na 
página 116.

normas idades médias em 
que marcos do desenvolvimen-
to são alcançados.

maturação desdobramento 
gradual de um padrão sequen-
cial de mudanças genetica-
mente programado.

OBJETIVO DA APRENDIZAGEM 1.2

Quais são os principais domínios 
e períodos que os cientistas do 
desenvolvimento utilizam para organizar 
suas discussões sobre o desenvolvimento 
de crianças e adolescentes?

domínio físico mudanças no 
tamanho, forma e característi-
cas do corpo.

Charles Darwin, que foi pai de 10 filhos, iniciou o 
estudo científico da infância. Ele utilizou os mesmos 
métodos científicos que levaram às descobertas so-
bre as quais ele baseou sua teoria da evolução para 
fazer e registrar observações diárias do desenvolvi-
mento de seus filhos.
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As mudanças no pensamento, na memória, na resolução de problemas e em outras habilidades in-
telectuais estão incluídas no domínio cognitivo. Os pesquisadores que trabalham no domínio cognitivo 
estudam os mais variados tópicos, desde como as crianças aprendem a ler até por que as funções de 
memória melhoram drasticamente na adolescência. Eles também examinam de que forma diferenças 
individuais entre crianças e adultos, tais como as diferenças em escores de testes de inteligência, se rela-
cionam com outras variáveis nesse domínio. Em contraste, o domínio socioemocional inclui mudanças 
em variáveis associadas ao relacionamento de um indivíduo consigo mesmo e com os outros. Por exem-
plo, estudos das habilidades sociais das crianças se enquadram no domínio socioemocional, assim como 
pesquisas sobre diferenças individuais na personalidade e nas crenças dos indivíduos sobre si mesmos.

O uso de classificações de domínio ajuda a organizar as discussões sobre desenvolvimento huma-
no. Entretanto, é sempre importante lembrar que os três domínios não funcionam de maneira inde-
pendente. Por exemplo, quando um menino passa pela puberdade, que é uma mudança no domínio 
físico, sua capacidade de pensar de maneira abstrata (domínio cognitivo) e seus sentimentos sobre 
possíveis parceiros românticos (domínio socioemocional) também mudam.

Além de classificarem os eventos do desenvolvimento segundo domínios, os cientistas do desen-
volvimento também utilizam um sistema de categorias relacionadas à idade conhecidas como períodos 
de desenvolvimento. O primeiro desses períodos, o período pré-natal, é o único que tem limites bioló-
gicos claramente definidos em seu início e fim; ele começa na concepção e termina no nascimento. O 
período seguinte, chamado primeira infância, começa no nascimento e termina quando as crianças co-
meçam a usar a linguagem para se comunicar, um marco que caracteriza o advento da segunda infân-
cia. Assim, apesar de o primeiro período se iniciar no nascimento para todas as crianças, seu ponto de 
término pode variar de uma criança para outra. Um evento social, o ingresso da criança na escola ou 
em algum outro tipo de treinamento formal, marca a transição para a meninice. Consequentemente, as 
culturas variam até certo ponto em relação a quando termina a segunda infância e começa a meninice.

Em contraste, um marco biológico, a puberdade, sinaliza o fim da meninice e o início da adoles-
cência. Ainda assim, o momento de ocorrência dessa transição varia entre os indivíduos. E quando ter-

domínio cognitivo mudanças 
no pensamento, na memória, na 
resolução de problemas e em 
outras habilidades intelectuais.

domínio socioemocional 
mudanças em variáveis asso-
ciadas ao relacionamento do 
indivíduo consigo mesmo e 
com os outros.

CIÊNCIA DO DESENVOLVIMENTO NA CLÍNICA

A importância das normas

Como muitos novos pais, Derrick e Tracy 
compraram um livro sobre o cuidado de be-
bês que incluía informações sobre a sequên-
cia normal de desenvolvimento do bebê. 
Eles se regozijaram ao observar que seu filho 
recém-nascido, Blake, parecia capaz de fa-
zer tudo que um neonato deve ser capaz de 
fazer. O livro dizia que ele deveria começar 
a tentar a virar o corpo entre 1 e 2 meses e, 
assim, à medida que as semanas passavam, 
eles ficaram ansiosamente atentos para si-
nais de que o menininho estava tentando se 
virar sozinho. Quando nenhum sinal disso 
havia aparecido na época em que o bebê 
atingiu a marca de 2 meses, Derrick e Tracy 
se sentiram confortados pela ênfase do livro 
às diferenças individuais. Aos 3 meses, con-
tudo, eles começaram a ficar preocupados.

Derrick e Tracy revelaram suas preocu-
pações à enfermeira hospitalar que costu-
mavam procurar para exames de saúde pe-
riódicos de Blake. Como para a maioria dos 
profissionais de saúde que trabalham com 
bebês e crianças, a conduta da enfermeira 
em relação a esse tipo de preocupação foi a 
de realizar uma avaliação formal do desen-

volvimento do bebê (Overby, 2002). Assim, 
ela decidiu submeter Blake ao Exame Desen-
volvimentista de Denver II (Denver Develop-
mental Screening II; Denver II).

O Denver II é um teste do desenvolvi-
mento na primeira e segunda infância ba-
seado em normas (Frankenburg e Dodds, 
1990). Testes baseados em normas compa-
ram o desempenho de uma criança ao de ou-
tras da mesma idade. As próprias normas são 
baseadas em dados que os autores dos testes 
coletam de centenas ou mesmo milhares de 
crianças saudáveis. Cada teste fornece aos 
profissionais de saúde um padrão para deter-
minar se avaliações adicionais são necessá-
rias. Por exemplo, o manual do Denver II reco-
menda que uma criança seja encaminhada a 
exames mais abrangentes caso ela não apre-
sente habilidades que são típicas para 90% 
das crianças de sua idade (Kauffman, 2005).

O estabelecimento de normas de de-
senvolvimento não se mostrou tão útil para o 
estudo da evolução humana como G. Stanley 
Hall e outros tinham esperado. Entretanto, o 
conceito de normas se revelou uma das ideias 
mais úteis na história da ciência do desenvol-

vimento. Normas que são determinadas por 
meio de estudos empíricos criteriosos e com-
pletos ajudam profissionais, como a enfer-
meira de Blake, a identificar possíveis proble-
mas mais cedo. A identificação precoce é de 
vital importância nos casos em que os atrasos 
de desenvolvimento da criança são causados 
por algum processo patológico curável. Mes-
mo para crianças cujos atrasos são decorren-
tes de condições que não podem ser tratadas, 
a identificação precoce ajuda as famílias a 
identificar as estratégias e recursos que serão 
necessários para garantir que uma criança 
com uma deficiência venha realizar seu pleno 
potencial de desenvolvimento.

Questões para reflexão

1. Se você fosse o pai ou mãe de um bebê 
que parecia estar com um atraso de de-
senvolvimento, que tipo de “solilóquio” 
você acha que teria antes de falar com um 
profissional de saúde sobre o problema?

2. Por que as normas para testes como o 
Denver II precisam se basear em estudos 
de grandes números de crianças?
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mina a adolescência? Um modo de responder a essa pergunta é observando que as diferentes culturas 
estabelecem limites legais diferentes para o fim da adolescência e início da idade adulta. Por exemplo, 
uma pessoa deve ter 18 anos para se alistar no serviço militar sem permissão dos pais nos Estados 
Unidos, mas 16 anos é a idade de maioridade para o serviço militar no Reino Unido. Mesmo em uma 
mesma cultura, tal como nos Estados Unidos, a idade adulta legal é definida de modo diferente con-
forme a atividade: 16 anos para dirigir, 17 ou 18 para responsabilidade criminal, 18 para assinatura 
de contratos, 21 para comprar bebidas alcoólicas e 24 para independência econômica em relação ao 
auxílio financeiro para ensino superior.

Apesar das dificuldades envolvidas na definição dos diversos períodos de desenvolvimento, eles 
podem servir como um sistema útil para organizar o estudo do desenvolvimento. Por isso, este texto 
está organizado em torno deles. Para nossos propósitos, os dois primeiros anos após o nascimento 
constituem a primeira infância. A segunda infância é definida como o período entre 2 e 6 anos. Nossos 
capítulos sobre a terceira infância discutem o desenvolvimento entre as idades de 6 e 12 anos. A ado-
lescência é definida como o período dos 12 aos 18 anos.

Questões-chave no estudo do desenvolvimento humano
Existem várias questões centrais que atravessam todos os domínios e períodos de desenvolvimento. 
Elas incluem as contribuições relativas de fatores biológicos e ambientais para o desenvolvimento e 
a presença ou ausência de estágios. Além disso, um pesquisador poderia propor que uma mudança 
específica é comum a todos os seres humanos, ao passo que outro poderia propor que a mudança 
em questão ocorre em algumas condições, mas não em outras. Os pesquisadores também discutem 
o grau em que os ambientes nos quais o desenvolvimento ocorre contribuem para os resultados 
desenvolvimentistas.

Natureza versus experiência
Alguns desenvolvimentistas iniciais pensavam a mudança como resultado ou de for-
ças externas à pessoa ou de forças internas à pessoa. O debate sobre as contribuições 
relativas dos processos biológicos e dos fatores experienciais para o desenvolvimento 
é conhecido como debate natureza-experiência. Ao longo do debate sobre essa importante questão, 
os psicólogos foram se distanciando dessas abordagens excludentes (ou/ou) para adotar modos mais 
sutis de ver ambos os tipos de influências. Por exemplo, o conceito de tendências inatas se baseia na 
noção de que as crianças nascem com tendências para responder de certas maneiras. Algumas dessas 
tendências inatas são compartilhadas por praticamente todas as crianças, tais como a sequência em 
que as crianças adquirem a linguagem falada – palavras isoladas antecedem locuções de duas palavras, 
e assim por diante (Pinker, 2002).

Outras tendências inatas podem variar de uma pessoa para outra. Mesmo nos primeiros dias de 
vida, por exemplo, alguns bebês são relativamente fáceis de acalmar quando estão perturbados, ao pas-
so que outros são mais difíceis de consolar. Quer esses padrões estejam codificados nos genes, sejam 
criados por variações no ambiente pré-natal ou sejam resultado de uma combinação de ambos, o pon-
to básico é que um bebê não é uma lousa vazia ao nascer. Os bebês parecem iniciar a vida preparados 
para ir em busca e reagir a determinados tipos de experiências (Thompson e Goodvin, 2005).

Pensar sobre o aspecto experiencial da questão também se tornou mais complexo. Por exemplo, 
os desenvolvimentistas modernos aceitam o conceito de modelos internos da experiência. O elemen-
to-chave nesse conceito é a ideia de que o efeito de uma determinada experiência não depende das 
propriedades objetivas da experiência, mas sim da interpretação que o indivíduo faz dela, do signifi-
cado que o indivíduo liga àquela experiência. Por exemplo, vamos supor que um amigo lhe diz, “Seu 
novo corte de cabelo ficou ótimo; muito melhor assim mais curto”. O amigo tem intenção de fazer 
um elogio, mas você também ouve uma crítica implícita (“Seu cabelo parecia horrível”), assim, suas 
reações, seus sentimentos e até seu relacionamento com seu amigo são influenciados pela maneira 
como você interpreta o comentário – não pela intenção de seu amigo ou pelas qualidades objetivas 
do comentário.

OBJETIVO DA APRENDIZAGEM 1.3

Como os desenvolvimentistas 
veem os dois lados do debate 
natureza-experiência?

debate natureza-experiência 
debate sobre as contribuições 
relativas dos processos biológi-
cos e dos fatores experienciais 
para o desenvolvimento.

tendências inatas noção de 
que as crianças nascem com 
tendências para responder de 
certas maneiras.
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Continuidade versus descontinuidade
Outra questão central no estudo do desenvolvimento humano é a questão continuida-
de-descontinuidade, ou seja, saber se a mudança relacionada à idade é basicamente uma 

questão de quantidade ou grau (o aspecto de continuidade do debate) ou se geralmente envolve mu-
danças de tipo ou espécie (o aspecto de descontinuidade). Por exemplo, uma criança de 2 anos tende a 
não ter amigos individuais entre os amigos com quem brinca, mas uma criança de 8 anos tende a ter 
vários. Poderíamos pensar isso como uma mudança quantitativa (uma mudança de quantidade) de 
nenhum amigo para alguns amigos. Essa visão implica que os aspectos qualitativos da amizade são os 
mesmos em todas as idades – ou, como os desenvolvimentistas diriam, as mudanças na amizade são 
contínuas na natureza. De outra forma, poderíamos pensar a diferença nas amizades de uma idade 
para outra como uma mudança qualitativa (uma mudança de espécie ou tipo) – do desinteresse ao 
interesse por amigos, ou de uma forma de relacionamento com os amigos para outra. Em outras pala-
vras, dessa perspectiva, mudanças nas amizades são descontínuas no sentido de que cada mudança re-
presenta uma mudança na qualidade dos relacionamentos da criança com os pares. Assim, as amizades 
aos 2 anos são muito diferentes das amizades aos 8 anos em aspectos que não podem ser capturados 
descrevendo-os apenas em termos do número de amigos que uma criança tem.

Particularmente importante é a ideia de que, se o desenvolvimento consiste apenas de acréscimos 
(mudança quantitativa), então o conceito de estágios, períodos qualitativamente distintos de desen-
volvimento, não é necessário para explicá-lo. Entretanto, se o desenvolvimento envolve uma reorga-
nização ou a emergência de estratégias, qualidades ou habilidades totalmente novas (mudança quali-
tativa), então o conceito de estágios pode ser útil. Como veremos no Capítulo 2, uma das importantes 
diferenças entre as teorias do desenvolvimento é se elas presumem que o desenvolvimento ocorre em 
estágios ou se ele é de natureza basicamente contínua.

Três tipos de mudança
As mudanças relacionadas à idade são uma parte de nossas vidas cotidianas. Tanto é 
assim que com frequência pensamos pouco sobre elas. Contudo, você já pensou sobre 

a diferença entre o primeiro passo de um ser humano e seu primeiro namoro? Evidentemente, os dois 
eventos estão relacionados com a idade, mas eles representam fundamentalmente tipos diferentes de 
mudanças. Geralmente, os cientistas do desenvolvimento consideram que as mudanças relacionadas 
com a idade se enquadram em uma de três categorias.

Mudanças normativas graduadas pela idade são universais, ou seja, são comuns a todos os indi-
víduos de uma espécie e estão relacionadas a idades específicas. Algumas mudanças universais, como 
os primeiros passos do bebê, ocorrem porque somos todos organismos biológicos sujeitos a um pro-
cesso de maturação geneticamente programado. O bebê que passa do engatinhar para o caminhar e o 
adolescente que passa pela puberdade estão seguindo um plano que é parte integrante do corpo físico, 
muito provavelmente algo no próprio código genético.

Contudo, algumas mudanças são universais por conta de experiências compartilhadas. Um reló-
gio social molda todas (ou a maioria) das vidas segundo padrões compartilhados de mudança (Helson, 
Mitchell e Moane, 1984). Em toda cultura, o relógio social, ou um conjunto de normas etárias, define 
uma sequência normal das experiências de vida, tais como a hora certa de começar o treinamento 
higiênico, a idade em que as crianças devem saber se vestir sem ajuda e expectativas em torno da capa-
cidade das crianças em idade escolar de fazerem o dever de casa sem a supervisão de adultos.

Igualmente importantes como fonte de variação na experiência de vida são as forças históricas, 
que afetam cada geração de um modo um pouco diferente. Tais mudanças são chamadas de mudanças 
normativas graduadas pela história. Os cientistas sociais utilizam a palavra coorte para descrever 
um grupo de indivíduos que nascem dentro de um período de anos bastante estreito e por isso com-
partilham as mesmas experiências históricas nas mesmas épocas de suas vidas. Por exemplo, durante a 
década de 1980, um tipo de ensino chamado de linguagem integral era o método dominante de ensinar 
a leitura nos Estados Unidos, ao passo que a fônica se tornou a estratégia de ensino predominante du-
rante a década de 1990. Consequentemente, as habilidades de leitura e escrita de adultos que frequen-
taram o ensino fundamental na década de 1980 são diferentes das de adultos que receberam sua edu-
cação inicial na década de 1990. As diferenças são decorrentes das variações nos métodos de ensino 

OBJETIVO DA APRENDIZAGEM 1.4

No que consiste o debate 
continuidade-descontinuidade?

mudança quantitativa uma 
mudança de quantidade.

mudança qualitativa uma 
mudança de espécie ou tipo.

estágios períodos qualitativa-
mente distintos de desenvolvi-
mento.

OBJETIVO DA APRENDIZAGEM 1.5

Como os três tipos de mudanças 
relacionadas à idade diferem?

mudanças normativas gra-
duadas pela idade mudan-
ças que são comuns a todos os 
membros de uma espécie.

relógio social conjunto de 
normas etárias que define uma 
sequência normal das expe-
riências de vida.

mudanças normativas gra-
duadas pela história mudan-
ças que ocorrem na maioria 
dos membros de uma coorte 
como resultado de fatores que 
atuam durante um período his-
tórico específico bem definido.

coorte grupo de indivíduos 
que compartilha as mesmas 
experiências históricas nas mes-
mas épocas de suas vidas.

mudanças não normativas 
mudanças que resultam de 
eventos únicos, não compar-
tilhados.
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baseadas nas mudanças normativas de base 
histórica pelas quais ambas as coortes passa-
ram quando estavam no ensino fundamental.

Por fim, mudanças não normativas re-
sultam de eventos únicos, não compartilha-
dos. Um evento não compartilhado na vida 
de cada pessoa é a concepção; a combinação 
de genes que cada indivíduo recebe na con-
cepção é única. Assim, diferenças genéticas 
– incluindo características físicas como tipo 
corporal e cor do cabelo, assim como distúr-
bios genéticos – representam uma categoria 
de diferenças individuais. Características in-
fluenciadas tanto pela hereditariedade quanto 
pelo ambiente, tais como inteligência e perso-
nalidade, constituem outra classe de diferen-
ças individuais.

Outras diferenças individuais são resulta-
do do momento de ocorrência de um evento 
desenvolvimentista. Os teóricos do desenvol-
vimento infantil adotaram o conceito de pe-
ríodo crítico. A ideia é que existem períodos 
específicos no desenvolvimento quando um 
organismo é especialmente sensível à presença 
(ou ausência) de um determinado tipo de experiência.

A maior parte do conhecimento sobre períodos críticos é oriunda de pesquisas com animais. 
Para patos bebês, por exemplo, as primeiras 24 a 48 horas após a eclosão dos ovos é um período 
crítico para o desenvolvimento de uma resposta de seguimento. Os filhotes recém-nascidos seguem 
qualquer pato ou objeto em movimento que esteja a seu redor naquele momento crítico. Se nada 
estiver se movendo naquele ponto crítico, eles não desenvolvem absolutamente nenhuma resposta de 
seguimento (Hess, 1972).

O conceito mais amplo de período sensível é mais comum no estudo do desenvolvimento humano. 
Um período sensível compreende alguns meses ou anos durante os quais uma criança pode ser especial-
mente responsiva a formas específicas de experiência ou particularmente influenciada por sua ausência. 
Por exemplo, o período dos 6 aos 12 meses pode ser sensível para a formação do apego genitor-bebê.

O desenvolvimento atípico é outro tipo de mudança individual. O desenvolvimento atípico (tam-
bém conhecido como comportamento anormal, psicopatologia desenvolvimentista ou desenvolvimento 
desadaptativo) se refere ao desvio da trajetória típica, ou “normal”, do desenvolvimento em uma di-
reção que é prejudicial ao indivíduo. Um tipo de desenvolvimento atípico no domínio cognitivo é o 
retardo mental, condição na qual uma criança apresenta capacidades intelectuais muito inferiores às 
de outras crianças da mesma idade. No domínio socioemocional, algumas crianças têm transtornos do 
espectro autista que interferem no desenvolvimento de relações sociais.

Contextos do desenvolvimento
Em décadas recentes, os cientistas do desenvolvimento se tornaram cada vez mais cons-
cientes da importância de olhar além da família imediata da criança em busca de explica-
ções do desenvolvimento. De acordo com essa visão, com frequência denominada aborda-
gem ecológica, devemos entender o contexto no qual a criança está crescendo: o bairro e a 
escola, as ocupações dos pais e seu nível de satisfação com essas ocupações, as relações dos 
pais um com o outro e com suas próprias famílias e assim por diante. Por exemplo, uma criança que cresce 
em um bairro onde drogas e violência fazem parte da vida cotidiana lida com um conjunto de problemas 
radicalmente diferente do que enfrenta uma criança que mora em um bairro relativamente seguro.

Um bom exemplo de uma pesquisa que examina um sistema maior de influências é o trabalho 
de Gerald Patterson sobre as origens da delinquência (Patterson, Capaldi e Bank, 1991; Patterson, 

período crítico período es-
pecífico no desenvolvimento 
quando um organismo é espe-
cialmente sensível à presença 
(ou ausência) de um determi-
nado tipo de experiência.

período sensível período de 
meses ou anos durante o qual 
uma criança pode ser particu-
larmente responsiva a formas 
específicas de experiência ou 
particularmente influenciada 
por sua ausência.

desenvolvimento atípico de-
senvolvimento que se desvia da 
trajetória típica de desenvolvi-
mento em uma direção prejudi-
cial ao indivíduo.

OBJETIVO DA APRENDIZAGEM 1.6

Como a reflexão sobre os contextos em 
que as mudanças ocorrem aperfeiçoa 
a compreensão dos cientistas sobre 
o desenvolvimento de crianças e 
adolescentes?

abordagem ecológica visão 
de que o desenvolvimento das 
crianças deve ser estudado e 
compreendido dentro dos con-
textos nos quais ele ocorre.

A mudança de engatinhar para caminhar é um exemplo de uma mudança normativa 
regulada pela idade.
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DeBaryshe e Ramsey, 1989). Seus estudos demonstram que os pais cujas técnicas disciplinares e mo-
nitoramento são fracos tendem a ter filhos desobedientes. Uma vez estabelecido, esse padrão de com-
portamento tem repercussões em outras áreas da vida da criança, levando à rejeição dos amigos e 
dificuldade na escola. Esses problemas, por sua vez, tendem a levar o jovem à delinquência (Dishion, 
Patterson, Stoolmiller e Skinner, 1991; Vuchinich, Bank e Patterson, 1992). Assim, um padrão que 
começou na família é mantido e exacerbado por interações com colegas e com o sistema escolar, como 
sugerido na Figura 1.1.

Contudo, ao considerarmos os contextos do desenvolvimento, não podemos esquecer que todos 
os diversos contextos interagem uns com os outros e com as características dos indivíduos que estão se 
desenvolvendo dentro deles. Nesse sentido, alguns desenvolvimentistas utilizam os conceitos de vulne-
rabilidade e resiliência (Garmezy, 1993; Garmezy e Rutter, 1983; Masten, Best e Garmezy, 1990; Moen 
e Erickson, 1995; Rutter, 1987; Werner, 1995). A vulnerabilidade abrange fatores na própria criança 
ou em seu ambiente que aumentam suas chances de alcançar piores resultados de desenvolvimento 
do que outras crianças. Resiliência, que é o oposto de vulnerabilidade, refere-se aos efeitos coletivos 
de fatores dentro da criança ou de seu ambiente que oferecem alguma proteção contra os efeitos de 
tais vulnerabilidades. Por exemplo, uma criança que nasce com vulnerabilidades como tendência para 
irritabilidade ou alcoolismo provavelmente também possui alguns fatores de proteção, tais como alta 
inteligência, boa coordenação ou atratividade física, que tendem a torná-la mais resiliente frente ao 
estresse. Essas vulnerabilidades e fatores de proteção interagem com o ambiente da criança, e assim o 
mesmo ambiente pode ter efeitos muito diferentes, dependendo das qualidades que uma criança traz 
para a interação.

A combinação de uma criança altamente vulnerável e de um ambiente pobre ou desfavorável pro-
duz sem dúvida os resultados mais negativos (Horowitz, 1990). Cada uma dessas duas condições ne-
gativas sozinhas – uma criança vulnerável ou um ambiente pobre – pode ser superada. Uma criança 
resiliente em um ambiente pobre pode se sair muito bem, pois ela pode descobrir e aproveitar toda a 
estimulação das oportunidades disponíveis; de modo semelhante, uma criança vulnerável pode se sair 
bem em um ambiente altamente favorável no qual os pais a ajudam a superar ou lidar com suas vul-

vulnerabilidade fatores no 
indivíduo ou no ambiente que 
aumentam o risco de maus re-
sultados de desenvolvimento.

resiliência fatores no indiví-
duo ou no ambiente que mo-
deram ou previnem os efeitos 
negativos das vulnerabilidades.

Traços dos avós
(comportamento 

antissocial e manejo 
precário da família)

Características 
demográficas da 

família (p. ex., renda, 
nível de instrução dos 

pais, qualidade do 
bairro, grupo étnico)

Traços dos pais
(comportamento 

antissocial e 
suscetibilidade a 

estressores)

Fraca 
disciplina e 

monitoramento 
dos pais

Estressores familiares
(p. ex., desemprego, 

conflito conjugal, 
divórcio)

Problemas de 
conduta da 

criança

Rejeição por 
parte de 
amigos

Associação 
com grupo
de amigos 
rebeldes

Delinquência

Fracasso 
acadêmico

Figura 1.1 Modelos de desenvolvimento antissocial de Patterson.

O modelo de Patterson descreve os muitos fatores que influenciam o desenvolvimento do comportamento antissocial. O núcleo do processo, 
nesse modelo, é a interação entre a criança e o genitor (caixa vermelha). Poderíamos argumentar que a origem do comportamento antissocial 
está naquela relação. Contudo, Patterson argumenta que existem forças ecológicas, ou contextuais, mais amplas que também são “causas” da 
delinquência da criança, algumas das quais listadas nos dois quadros azuis à esquerda.

(Fonte: Patterson, G. R., DeBaryshe. D. e Ramsey, E., 1989. “A developmental perspective on antisocial behavior”, American Psychologist, 44, p. 331 e 332. Copyri-
ght ©1989 da American Psychological Association. Adaptado com permissão da American Psychological Association e B. D. DeBaryshe.)
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nerabilidades. A dupla adversidade – ser uma criança vulnerável 
em um ambiente desfavorável – ocasiona resultados muito pobres 
para a criança.

As características da sociedade mais ampla na qual a família 
e o bairro da criança estão inseridos também importam. O ter-
mo cultura não tem uma definição consensual, mas em essência 
descreve algum sistema de significados e costumes, incluindo va-
lores, objetivos, atitudes, leis, crenças, diretrizes morais e artefatos 
físicos de diversos tipos, tais como ferramentas, tipos de moradia, 
etc. Além disso, para ser chamado de cultura, um sistema de signi-
ficados e costumes deve ser compartilhado por algum grupo iden-
tificável, seja ele um subgrupo de uma população ou uma unidade 
maior, e deve ser transmitido de uma geração daquele grupo para 
a seguinte (Betancourt e Lopez, 1993; Cole, 1992). A cultura mol-
da não apenas o desenvolvimento de indivíduos, mas também as 
ideias sobre o que é desenvolvimento normal.

Por exemplo, pesquisadores interessados na adolescência fre-
quentemente estudam o comportamento de namoro. Contudo, suas 
descobertas não se aplicam a adolescentes em culturas nas quais o 
namoro não ocorre, tais como aquelas nas quais os pais escolhem 
com quem os adolescentes vão se casar quando chegarem à idade adulta. Consequentemente, os desenvol-
vimentistas precisam estar cientes de que as descobertas de pesquisa sobre laços entre o comportamento 
de namoro, atividade sexual e desenvolvimento de relações românticas não constituem mudanças uni-
versais. Elas representam, isso sim, experiências desenvolvimentistas que são culturalmente específicas.

Um aspecto final do contexto no qual o desenvolvimento de um indivíduo ocorre envolve o gênero. 
Dois indivíduos podem ser bastante semelhantes em relação às características individuais e ao ambiente 
em que crescem. Entretanto, se um deles é do sexo feminino e o outro do sexo masculino, eles vão expe-
rienciar a interação entre suas características e seu ambiente de maneira diferente. Como veremos em um 
capítulo posterior, por exemplo, os efeitos da precocidade ou demora no ingresso à puberdade dependem 
do gênero. Assim, a puberdade precoce e tardia têm significados diferentes para homens e mulheres.

Métodos e modelos de pesquisa
A maneira mais fácil de entender os métodos de pesquisa é tomar uma pergunta específica e conside-
rar os modos alternativos mediante os quais ela poderia ser respondida. Vamos supor que quiséssemos 
responder à seguinte pergunta: “O que faz com que a capacidade de atenção das crianças aumente com 
a idade?”. Como podemos abordar isso?

Os objetivos da ciência do desenvolvimento
Os pesquisadores que estudam o desenvolvimento infantil e adolescente utilizam o mé-
todo científico para atingir quatro objetivos: descrever, explicar, prever e influenciar o 
desenvolvimento humano da concepção à adolescência. Descrever o desenvolvimento 
é simplesmente dizer o que acontece. Por exemplo, poderíamos medir por quanto tempo crianças de 
diferentes idades prestam atenção em alguma coisa e fazer um enunciado descritivo como o seguinte: 
“A capacidade de atenção das crianças aumenta com a idade”.

Explicar o desenvolvimento envolve dizer por que um determinado evento acontece. Para pro-
duzir explicações, os desenvolvimentistas utilizam teorias – conjuntos de afirmativas que propõem 
princípios gerais de desenvolvimento. Os estudantes muitas vezes dizem que não gostam de ler sobre 
teorias; o que ele querem são os fatos. Entretanto, as teorias são importantes porque nos ajudam a olhar 
os fatos de perspectivas diferentes. Por exemplo, “crianças mais velhas têm maior capacidade de aten-
ção do que crianças mais novas devido às mudanças no cérebro que ocorrem à medida que as crianças 
amadurecem” é um enunciado que tenta explicar os aumentos na capacidade de atenção relacionados 
à idade de uma perspectiva biológica. Como alternativa, poderíamos explicar a capacidade de atenção 

OBJETIVO DA APRENDIZAGEM 1.7

Quais são os objetivos dos cientistas que 
estudam o desenvolvimento de crianças e 
adolescentes?

teorias conjuntos de afirma-
tivas que propõem princípios 
gerais de desenvolvimento.

Muitas crianças que crescem em bairros assolados pela pobreza 
são bem adaptadas e grandes realizadoras. Os desenvolvimen-
tistas utilizam o termo resiliente para se referir às crianças que 
apresentam resultados de desenvolvimento positivos apesar de 
serem criadas em ambientes de alto risco.
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superior das crianças mais velhas de uma perspectiva experiencial, conjeturando que a capacidade 
de atenção aumenta com a idade porque crianças mais velhas tiveram mais tempo para exercitar sua 
atenção do que crianças mais novas.

Teorias úteis produzem previsões que os pesquisadores podem testar, ou hipóteses, tais como “Se mu-
danças no cérebro provocam o aumento da capacidade de atenção das crianças, então as crianças cujo 
desenvolvimento cerebral está à frente do de seus pares também devem ter maior capacidade de atenção”. 
Para testar a hipótese biológica, teríamos que medir algum aspecto da estrutura ou função cerebral, assim 
como a capacidade de atenção. Depois teríamos que encontrar uma forma de relacionar uma com a outra.

Poderíamos testar a explicação experiencial da melhoria da capacidade de atenção comparando 
crianças da mesma idade que diferem na quantidade de exercício da atenção que praticam. Por exem-
plo, poderíamos conjeturar que a experiência de aprender a tocar um instrumento musical aumenta a 
capacidade das crianças de prestar atenção. Se compararmos crianças que tocam um instrumento com 
crianças da mesma idade que não tocam e descobrirmos que aquelas que têm treinamento musical se 
saem melhor nos testes de atenção do que aquelas que não receberam treinamento musical, a perspec-
tiva experiencial ganha apoio.

Se tanto as hipóteses experiencial quanto biológica forem apoiadas pela pesquisa, elas fornecem 
muito melhor compreensão sobre a mudança na capacidade de atenção relacionada à idade do que o 
faria qualquer uma das hipóteses sozinha. Nesse sentido, as teorias aumentam imensamente a profun-
didade da compreensão dos psicólogos sobre os fatos do desenvolvimento humano e fornecem infor-
mações que podem ser utilizadas para influenciar o desenvolvimento. Consequentemente, as teorias 
dão uma contribuição importante para a meta final da ciência do desenvolvimento, a de influenciar o 
desenvolvimento das crianças.

Digamos, por exemplo, que uma criança é diagnosticada com uma condição que pode afetar o 
cérebro, como a epilepsia. Se a pesquisa demonstrar que o desenvolvimento do cérebro e a capacidade 
de atenção estão relacionadas, podemos usar testes de capacidade de atenção para fazer julgamentos 
sobre o quanto o problema de saúde dela pode já ter influenciado o seu cérebro. Se os cientistas do 
desenvolvimento tiverem constatado que a experiência afeta igualmente a capacidade de atenção, po-
demos oferecer a ela algum tipo de treinamento que a ajude a superar os problemas de capacidade de 
atenção que provavelmente surgirão no futuro.

Qualquer que seja o objetivo subjacente à finalidade de um determinado estudo, para ser mais 
útil, um estudo deve ser generalizável. Isto é, seus resultados devem se aplicar a outros indivíduos que 
não participaram na investigação. Como regra, as descobertas de qualquer estudo podem ser genera-
lizadas somente para a população representada pela amostra de indivíduos que participaram dele (ver 
Ciência do desenvolvimento na sala de aula). Por exemplo, os resultados de um estudo da capacidade 
de atenção entre crianças de 6 anos conduzido em uma escola particular afluente não podem ser gene-
ralizados para crianças de 6 anos que vivem em bairros de baixa renda e frequentam escolas públicas.

Os pesquisadores abordam de três maneiras a questão da generalizabilidade. Primeiro, quando 
possível, eles se esforçam ao máximo para recrutar participantes que representem a população à qual 
esperam aplicar suas descobertas. Segundo, quando os cientistas do desenvolvimento publicam os re-
sultados de suas pesquisas, eles fornecem informações sobre as características de suas amostras e as 
populações que elas representam, assinalando as eventuais limitações sobre a possibilidade de genera-
lizar seus resultados. Terceiro, como é verdade em relação a todas as ciências, é necessária a replicação 
dos dados antes que os cientistas do desenvolvimento aceitem qualquer descoberta e a considerem 
generalizável. Por exemplo, para tratar das limitações do estudo da capacidade de atenção envolvendo 
crianças de 6 anos matriculadas em uma escola particular afluente, um pesquisador poderia repetir o 
estudo em escolas de baixa e média renda. Se as descobertas se sustentarem entre as escolas, indepen-
dentemente das rendas dos participantes, o estudo será considerado generalizável.

Métodos descritivos
Um pesquisador interessado em estudar a relação entre idade e capacidade de atenção 
deve decidir como vai investigar as relações entre variáveis. Variáveis são características 

que variam de pessoa para pessoa, tais como altura, inteligência e personalidade. Quando duas ou 
mais variáveis variam juntas, existe algum tipo de relação entre elas. A hipótese de que a capacidade de 
atenção aumenta com a idade envolve duas variáveis, duração da atenção e idade, e sugere uma relação 
entre elas. Existem várias formas de identificar essas relações.

hipótese uma predição testá-
vel baseada em uma teoria.

OBJETIVO DA APRENDIZAGEM 1.8

Quais métodos descritivos são utilizados 
pelos cientistas do desenvolvimento?
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Estudos de caso Estudos de caso são exames aprofun-
dados de únicos indivíduos. Para testar a hipótese sobre ca-
pacidade de atenção e idade, poderíamos usar um estudo de 
caso comparando os escores de um indivíduo em testes de 
duração da atenção na segunda infância e na meninice. Tal 
estudo poderia nos informar muitas coisas sobre o desenvol-
vimento da capacidade de atenção do indivíduo estudado, 
mas não saberíamos se nossas descobertas se aplicavam a ou-
tros indivíduos.

Contudo, estudos de caso são extremamente úteis para 
tomar decisões sobre indivíduos. Por exemplo, para descobrir 
se uma criança tem retardo mental, um psicólogo conduziria 
um extenso estudo de caso envolvendo testes, entrevistas com 
os pais da criança, observações comportamentais e assim por 
diante. Estudos de caso com frequência são a base de hipó-
teses importantes sobre os efeitos de eventos desenvolvimen-
tistas extraordinários, como traumatismos cranianos e AVCs.

Observação naturalista Quando os psicólogos usam observação naturalista como método de 
pesquisa, eles observam pessoas em seus ambientes naturais. Por exemplo, para descobrir mais sobre a 
capacidade de atenção em crianças de diferentes idades, um pesquisador poderia observá-las em seus 
lares ou escolas. Esses estudos fornecem aos desenvolvimentistas informações sobre processos psico-
lógicos em contextos cotidianos.

estudo de caso investigação 
aprofundada de um único 
indivíduo.

observação naturalista pro-
cesso de estudar pessoas em 
seus ambientes naturais.

CIÊNCIA DO DESENVOLVIMENTO NA SALA DE AULA

O efeito Mozart

Melinda acaba de se formar em educação 
infantil* e está animada com seu novo em-
prego. Ela vai ser responsável por uma classe 
de educação infantil em uma pequena escola 
particular. A programação diária das crian-
ças inclui um período de descanso depois do 
almoço. Melinda pretende tocar música clás-
sica enquanto as crianças descansam, pois 
ficou sabendo que esse tipo de música esti-
mula as habilidades intelectuais das crianças.

Talvez, como Melinda, você tenha ouvi-
do falar que ouvir música clássica aumenta 
o desempenho das crianças em testes de in-
teligência. Mas o que diz a ciência do de-
senvolvimento? Talvez você se surpreenda ao 
saber que não existe nenhuma base científi-
ca para essa ideia (Krakovsky, 2005). Então, 
por que tantas pessoas acreditam nisso?

Os pesquisadores da Universidade 
de Stanford Adrian Bangerter e Chip Heath 
constataram que a disseminada crença de 
que a música clássica aumenta o Q.I. das 
crianças originou-se de uma reportagem de 
1993 sobre um estudo que foi publicado na 
prestigiada revista científica Nature (Raus-
cher, Shaw e Ky, 1993), no qual pesquisado-

* N. do T.: No Brasil, não há formação específica obriga-
tória para a educação infantil. A exigência é a graduação 
em pedagogia.

res relataram que ouvir uma sonata de Mo-
zart parecia aumentar temporariamente os 
escores de estudantes universitários em testes 
de inteligência (Bangerter e Heath, 2004). 
Quase imediatamente, a imprensa popular 
começou a se referir às descobertas do estu-
do como o “Efeito Mozart” (EM) e os aplicou 
a bebês.

A aplicação da reportagem da Nature 
a bebês foi um erro de generalização. Sem 
dúvida os autores do estudo estavam cientes 
do fato de que seu estudo se aplicava ape-
nas à população amostrada – ou seja, es-
tudantes universitários. Mas as reportagens 
da imprensa foram muito além da genera-
lizabilidade do estudo da Nature ao afirma-
rem que ouvir música clássica aumenta os 
escores dos bebês em testes de inteligência. 
É irônico, também, que por mais de uma dé-
cada os repórteres ignoraram numerosos es-
tudos de pesquisa cuidadosamente elabora-
dos que indicam claramente que algo como 
o EM não existe (Chabris, 1999; Crncec, 
Wilson e Prior, 2006; Jones e Zigler, 2002; 
Krakovsky, 2005; McKelvie e Low, 2002; Ste-
ele, Bass e Crook, 1999). Consequentemen-
te, muitos livros populares e sites da internet 
dedicados ao desenvolvimento infantil con-
tinuam promovendo a ideia de que ouvir a 
música de Mozart melhora os resultados dos 

bebês em testes de inteligência e recomen-
dam que essa música seja tocada rotineira-
mente em todas as salas de aula de crianças 
pequenas (Krakovsky, 2005).

Evidentemente, ouvir Mozart não pre-
judica as crianças. Além disso, estudos com 
adultos sugerem que isso pode ajudar os 
alunos de Melinda a relaxarem durante o in-
tervalo de descanso (Smith e Joyce, 2004). 
Todavia, os professores devem evitar cometer 
o mesmo erro de generalização em relação 
aos estudos de relaxamento que cometeram 
os repórteres que inventaram o Efeito Mozart. 
Ou seja, ainda que estudantes universitários 
tenham achado a música de Mozart relaxan-
te, isso pode não necessariamente se aplicar 
a crianças. Como os cientistas sempre dizem: 
“Mais pesquisas são necessárias”.

Questões para reflexão

1. Em sua opinião, por que as pessoas es-
tão dispostas a aceitar reportagens como 
as do Efeito Mozart sem crítica?

2. Como você explicaria o erro de generali-
zação que foi cometido no caso do EM a 
uma professora de educação infantil que 
acreditava que deveria tocar a música de 
Mozart em sua classe para aumentar o 
Q.I. dos alunos?

Os psicólogos que realizam estudos de caso reúnem informações de-
talhadas sobre uma única criança. Seus dados frequentemente incluem 
os resultados de testes psicológicos.
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O ponto fraco da observação naturalista, contudo, é a tendenciosidade do observador. Por exem-
plo, se o pesquisador que está observando pré-escolares estiver convencido de que a maioria deles tem 
pouca capacidade de manter a atenção, ele tenderá a ignorar qualquer comportamento contrário a essa 
visão. Em virtude da tendenciosidade do observador, os estudos de observação naturalista costumam 
usar observadores “cegos”, que não sabem sobre o objetivo da pesquisa. Na maioria dos casos, por 
motivos de precisão, os pesquisadores utilizam dois ou mais observadores para que as observações de 
cada um possam ser comparadas com as do(s) outro(s).

Como os estudos de caso, os estudos de observação naturalista são limitados quanto ao grau em 
que os resultados podem ser generalizados. Além disso, os estudos de observação naturalista con-
somem muito tempo. Eles precisam ser repetidos em diversos ambientes para que os pesquisadores 
possam ter certeza de que o comportamento das pessoas reflete o desenvolvimento e não as influências 
de um ambiente específico.

Observação laboratorial A observação laboratorial difere da observação naturalista porque 
nela o pesquisador exerce algum grau de controle sobre o ambiente. Em um estudo de observação la-
boratorial da capacidade de atenção, um pesquisador poderia observar por quanto tempo crianças de 
diversas idades prestam atenção em diversos tipos de estímulos na ausência dos tipos de distração que 
estão presentes em ambientes naturais, tais como pátios e salas de aula. Para esse fim, o pesquisador 
poderia limitar o número de crianças que estão no laboratório ao mesmo tempo ou optar por observar 
cada criança isoladamente. Um estudo assim ajudaria o pesquisador a determinar se é realmente o 
grau de duração da atenção que distingue as crianças mais novas das mais velhas ou variações relacio-
nadas à idade na capacidade de ignorar distrações.

Correlações Uma correlação é uma relação entre duas variáveis que pode ser expressa como um 
número que varia entre –1,00 e +1,00. Uma correlação de zero indica que não existe relação entre as 
duas variáveis. Uma correlação positiva significa que altos escores em uma variável geralmente são 
acompanhados por altos escores na outra. Quanto mais próxima de +1,00, mais forte é a correlação 
entre as variáveis. Duas variáveis que variam em direções contrárias têm uma correlação negativa, e 
quanto mais próxima de –1,00 for a correlação, mais negativamente elas estão relacionadas.

Para compreender correlações positivas e negativas, pense sobre a relação entre a temperatura e o 
uso de ventiladores e aquecedores. A temperatura e o uso de ventiladores estão positivamente correla-
cionados. À medida que a temperatura sobe, o número de ventiladores em uso aumenta. Inversamente, 
a temperatura e o uso de aquecedores estão negativamente correlacionados. À medida que a tempera-
tura diminui, o número de aquecedores aumenta.

Se quiséssemos testar a hipótese de que a idade está relacionada com a capacidade de atenção, pode-
ríamos usar uma correlação. Tudo o que seria necessário seria administrar testes de duração da atenção a 
crianças de diversas idades e calcular a correlação entre os escores nos testes e as idades. Se existisse uma 
correlação positiva entre a idade e o número de minutos que as crianças prestaram atenção a um determi-
nado estímulo, poderíamos dizer que nossa hipótese foi corroborada. Inversamente, se houvesse uma cor-
relação negativa – se, em média, crianças mais velhas prestassem atenção por um período de tempo mais 
curto do que crianças mais jovens – então teríamos que concluir que nossa hipótese não foi corroborada.

Apesar de serem úteis, contudo, as correlações têm uma importante limitação: elas não indicam re-
lações causais. Por exemplo, mesmo uma correlação positiva entre duração de atenção e idade nos diria 
apenas que o desempenho em testes de atenção e idade estavam de alguma forma ligados. Isso não nos 
diria o que causou a ligação. Talvez as crianças mais velhas entendessem melhor as instruções das tare-
fas do que as crianças mais jovens. A fim de identificar uma causa, precisamos realizar experimentos. 
Armados desse conhecimento, podemos nos tornar leitores críticos dos noticiários que fazem alegações 
causais com base em estudos correlacionais (ver Ciência do desenvolvimento em casa na página 41).

O método experimental
Um experimento é um estudo que testa uma hipótese causal. Vamos supor que achás-
semos que as diferenças de idade na capacidade de atenção se devem ao fato de que as 

crianças pequenas não utilizam estratégias de manutenção da atenção, tais como ignorar distrações. 
Poderíamos testar esta hipótese fornecendo treinamento da atenção a um grupo de crianças e nenhum 
treinamento a outro grupo. Se as crianças treinadas demonstrassem melhor desempenho nos testes de 

observação laboratorial ob-
servação do comportamento 
sob condições controladas.

correlação relação entre duas 
variáveis que pode ser expressa 
como um número que varia 
entre –1,00 e +1,00.

OBJETIVO DA APRENDIZAGEM 1.9

Qual é a principal vantagem do método 
experimental?

experimento estudo que testa 
uma hipótese causal.
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atenção do que fizeram antes do treinamento e o grupo sem treinamento não apresentasse mudança, 
poderíamos afirmar que nossa hipótese foi corroborada.

Uma característica fundamental de um experimento é que os participantes são designados alea-
toriamente para um de dois ou mais grupos. Em outras palavras, o acaso determina em que grupo um 
participante será colocado. Quando os participantes são aleatoriamente distribuídos em grupos, os 
grupos têm iguais quantidades de variação com respeito a características como inteligência, traços de 
personalidade, altura, peso e condição de saúde. Consequentemente, nenhuma dessas variáveis pode 
influenciar o resultado do experimento.

Os participantes no grupo experimental recebem o tratamento que o pesquisador acha que vai 
produzir um determinado efeito, ao passo que os participantes no grupo-controle não recebem ne-
nhum tratamento especial ou recebem um tratamento neutro. O suposto elemento causal no experi-
mento é chamado de variável independente, e a característica ou comportamento que se espera que a 
variável independente vá afetar é chamada de variável dependente.

A aplicação desses termos ao experimento de treinamento da atenção pode nos ajudar a compre-
endê-los melhor. O grupo que recebe treinamento da atenção é o grupo experimental, ao passo que os 
que não recebem instrução formam o grupo controle. O treinamento da atenção é a variável que nós, os 
experimentadores, achamos que vai causar diferenças na capacidade de atenção, sendo portanto a variá-
vel independente. O desempenho em testes de atenção é a variável que estamos utilizando para medir o 
efeito do treinamento da atenção. Portanto, o desempenho nos testes de atenção é a variável dependente.

Os experimentos são essenciais para compreendermos muitos aspectos do desenvolvimento. To-
davia, dois problemas especiais no estudo do desenvolvimento infantil limitam o uso dos experimen-
tos. Primeiro, muitas das questões que os desenvolvimentistas querem responder têm a ver com os 
efeitos de experiências desagradáveis ou estressantes – por exemplo, abuso ou exposição pré-natal ao 
álcool ou tabaco. Por motivos éticos óbvios, os pesquisadores não podem manipular essas variáveis. 
Por exemplo, eles não podem pedir a um conjunto de gestantes que bebam duas doses de bebida alcoó-
lica por dia e a outras que não bebam. Para estudar os efeitos dessas experiências, os desenvolvimentis-
tas precisam se basear em métodos não experimentais, como a correlação.

Segundo, muitas vezes a variável independente pela qual os desenvolvimentistas estão interessa-
dos é a própria idade, e eles não podem designar participantes aleatoriamente por faixas etárias. Os 
pesquisadores podem comparar a capacidade de manter a atenção de crianças de 4 e de 6 anos, mas as 
crianças diferem de muitas outras formas além da idade. Crianças mais velhas tiveram maior número 
e diversidade de experiências. Assim, diferente dos psicólogos que estudam outros aspectos do com-

grupo experimental grupo 
em um experimento que recebe 
o tratamento que o experimen-
tador acha que vai produzir um 
determinado efeito.

grupo-controle grupo em um 
experimento que não recebe 
um tratamento especial ou re-
cebe um tratamento neutro.

variável independente su-
posto elemento causal em um 
experimento.

variável dependente carac-
terística ou comportamento 
que se espera que será afetada 
pela variável independente.

CIÊNCIA DO DESENVOLVIMENTO EM CASA

Correlação versus causação

Mina, de 3 anos, adora brincar com as ou-
tras crianças e todas as manhãs mal pode 
esperar para ir para a “escola”. Contudo, 
sua mãe, Cristina, está preocupada porque 
ouviu falar a respeito de uma reportagem 
sobre os possíveis efeitos maléficos das esco-
las de educação infantil no desenvolvimen-
to das crianças. Como a maioria dos pais, 
Cristina quer o melhor para sua filha, mas 
ela também precisa trabalhar. Ela então se 
pergunta: como encontrar um equilíbrio en-
tre a necessidade de atenção de Mina e as 
necessidades econômicas da família?

Quando resultados de pesquisa estão 
em desacordo como nossos valores pessoais 
ou com as decisões que tomamos sobre nos-
sas vidas, muitos de nós respondem dizendo 
“Eu concordo com esse estudo” ou “Eu não 
concordo com esse estudo”. Uma abordagem 

melhor seria aprender a utilizar o conhecimen-
to sobre métodos de pesquisa para nos tornar-
mos “consumidores críticos” da pesquisa. Por 
exemplo, vamos supor que Cristina seja sua 
amiga e, sabendo que você está fazendo um 
curso de desenvolvimento infantil, ela lhe pede 
um conselho sobre essa reportagem com a 
qual ficou preocupada. Depois de ler esse ca-
pítulo, você deveria saber que apenas um ex-
perimento pode produzir o tipo de prova que 
Cristina precisa. Para demonstrar que as es-
colas de educação infantil causam problemas 
de comportamento, os pesquisadores teriam 
que aleatoriamente designar um grupo de 
crianças para ser cuidado em escolas e outro 
a ser cuidado em casa. Você deve saber que 
um estudo assim seria antiético e, portanto, 
impossível. Assim, uma reportagem poderia 
dizer que um estudo que mostra uma correla-

ção entre o cuidado em escolas e problemas 
de comportamento demonstra que uma coisa 
causa a outra, mas você, como consumidor 
crítico, deveria saber que não é bem assim. 
Depois de você conscientizar Cristina sobre os 
méritos científicos do estudo, ela terá melhores 
condições de contrapor essas descobertas a 
seus próprios valores e prioridades para tomar 
decisões sobre como deseja criar sua filha.

Questões para reflexão

1. Como você aplicaria as ideias nesta dis-
cussão na interpretação de uma reporta-
gem sobre um estudo que “prova” que 
ser criado por pais solteiros é prejudicial 
às crianças pequenas?

2. Se um estudo desses fosse descrito, que 
outras variáveis além de ser criado por pais 
solteiros poderiam explicar os resultados? 
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portamento, os psicólogos do desenvolvimento não podem sistematicamente manipular muitas das 
variáveis pelas quais estão mais interessados.

Para evitar esse problema, os desenvolvimentistas podem utilizar diversas estratégias, às vezes deno-
minadas quase-experimentos, nos quais comparam grupos sem distribuir os participantes aleatoriamen-
te. Comparações transversais (sobre as quais você vai ler na próxima seção) são um tipo de quase-expe-
rimento. Também o são estudos em que os pesquisadores selecionam grupos que ocorrem naturalmente 
e que diferem em alguma dimensão de interesse, tais como crianças cujos pais optam por colocá-las em 
programas de assistência infantil e crianças cujos pais as mantêm em casa. Essas comparações têm pro-
blemas intrínsecos, porque grupos que diferem em um aspecto tendem a ser diferentes em outro aspecto 
também. As famílias que colocam seus filhos em escolas tendem a ser mais pobres, a serem constituídas 
por um único pai ou mãe e podem ter valores ou religiões diferentes das que criam seus filhos em casa. 
Caso os pesquisadores constatem que os dois grupos de crianças diferem de alguma forma, será porque 
elas passaram o dia em lugares diferentes ou por causa dessas outras diferenças em suas famílias? Essas 
comparações podem ser menos confusas se os grupos de comparação forem inicialmente selecionados 
de modo que coincidam em relação às variáveis que os pesquisadores acham que podem ser importantes, 
tais como renda, estado civil ou religião. Mas um quase-experimento, pela sua natureza, irá sempre pro-
duzir resultados mais ambíguos do que um experimento completamente controlado.

Métodos para estudar mudanças relacionadas à idade
Além de decidir que método usar, os cientistas do desenvolvimento também precisam 
determinar como incluir a idade em seu projeto de pesquisa. Existem três estratégias 
gerais: (1) estudar diferentes grupos de pessoas de idades diferentes, utilizando o que se 

chama de método transversal; (2) estudar as mesmas pessoas durante um período de tempo, utilizan-
do o método longitudinal; (3) combinar os desenhos transversal e longitudinal de alguma maneira 
em um método sequencial.

Métodos transversais Para estudar a capacidade de manter a atenção com um método transver-
sal, podemos selecionar grupos de participantes em cada uma de diversas idades, tais como crianças 
de 2, 5, 8 e 11 anos. Se constatarmos que cada grupo demonstra uma duração de atenção média mais 
longa do que todos os grupos mais jovens, podemos ser propensos a concluir que a duração da atenção 
realmente aumenta com a idade, mas não podemos afirmar isso de maneira conclusiva com base em 
dados transversais, porque essas crianças diferem não apenas quanto à idade, mas também quanto 
à coorte. As diferenças na duração da atenção podem refletir diferenças educacionais e não estarem 
realmente ligadas à idade ou ao desenvolvimento. Além disso, estudos transversais não podem nos 
informar nada sobre sequências de mudança com o avanço da idade ou sobre a variabilidade do com-
portamento individual ao longo da tempo, porque cada criança é testada apenas uma vez. Contudo, a 
pesquisa transversal é muito útil porque ela pode ser feita com relativa rapidez e pode dar indicações 
de possíveis diferenças entre as idades ou mudanças que ocorrem com a idade.

Métodos longitudinais Os métodos longitudinais parecem resolver os problemas que surgem nos 
estudos transversais porque eles acompanham os mesmos indivíduos durante um período de tempo. 
Por exemplo, para examinar nossa hipótese de duração da atenção, poderíamos testar um determinado 
grupo de crianças primeiro aos 2 anos, depois aos 5, aos 8 e finalmente aos 11. Esses estudos focalizam 
sequências de mudanças e a variabilidade ou invariabilidade individual no decorrer do tempo. Uma 
vez que esses estudos comparam as mesmas pessoas em idades diferentes, eles contornam alguns as-
pectos óbvios do problema da coorte.

Contudo, os estudos longitudinais enfrentam várias dificuldades. Um problema é que eles tipica-
mente envolvem submeter cada participante aos mesmos testes várias vezes. Com o tempo, as pessoas 
adquirem prática em fazer testes. Esses efeitos de prática podem distorcer a medição das eventuais 
mudanças desenvolvimentistas subjacentes.

Outro problema significativo com os estudos longitudinais é que nem todos os participantes per-
manecem no programa. Alguns abandonam o estudo; outros morrem ou se mudam. Como regra geral, 
os participantes mais saudáveis e com melhor nível de instrução são os que mais tendem a ficar, e esse 
fato distorce os resultados, principalmente se o estudo se estende à idade adulta.

Estudos longitudinais também não resolvem totalmente o problema da coorte. Por exemplo, um 
estudo famoso, o Oakland Growth Study, acompanhou indivíduos nascidos entre 1918 e 1928 até a 

OBJETIVO DA APRENDIZAGEM 1.10

Quais são as diferenças entre os modelos 
de pesquisa transversal, longitudinal e 
sequencial?

método transversal método 
de pesquisa no qual grupos de 
pessoas de idades diferentes 
são comparados.

método longitudinal método 
de pesquisa em que pessoas de 
um único grupo são estudadas 
em diferentes épocas de suas 
vidas.

método sequencial método 
de pesquisa que combina com-
parações transversais e longitu-
dinais do desenvolvimento.
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terceira idade. Consequentemente, os participantes do estudo viven-
ciaram importantes acontecimentos históricos, tais como a Grande 
Depressão e a Segunda Guerra Mundial, o que provavelmente in-
fluenciou seu desenvolvimento. Assim, não sabemos se as mudan-
ças que eles sofreram durante esse período, quando eram crianças e 
adolescentes, foram causadas por processos de desenvolvimento ou 
pelo período histórico especial no qual estavam crescendo.

Métodos sequenciais Uma forma de evitar as deficiências dos 
métodos transversal e longitudinal é usar uma metodologia sequen-
cial. Para estudar nossa questão da capacidade de atenção utilizando 
um método sequencial, começaríamos com pelo menos dois grupos 
etários. Um deles poderia incluir crianças de 2 a 4 anos, e o outro poderia ter crianças de 5 a 7 anos. Depois 
testaríamos cada grupo durante alguns anos, como ilustrado na Figura 1.2. Cada ponto de teste além do 
inicial fornece dois tipos de comparações. Comparações entre grupos etários produzem os mesmos tipos 
de informação que um estudo transversal produziria. Comparações dos escores ou comportamentos dos 
participantes em cada grupo com seus próprios escores ou comportamentos em um ponto anterior de 
testagem produzem evidências longitudinais ao mesmo tempo.

Métodos sequenciais também permitem a comparação de coortes. Observe na Figura 1.2, por 
exemplo, que os pertencentes ao Grupo A têm de 5 a 7 anos no ponto de testagem 1, e os pertencentes 
ao Grupo B têm de 5 a 7 anos no ponto de testagem 2. De modo semelhante, os membros do Grupo A 
têm de 8 a 10 anos no ponto 2, e seus equivalentes no Grupo B estão com essa idade no ponto 3. Se com-
parações de mesma idade entre os dois grupos revelarem que suas capacidades médias de atenção são 
diferentes, os pesquisadores têm evidências de que, por algum motivo, as coortes diferem. Inversamen-
te, se os grupos tiverem desempenho semelhante, os investigadores podem concluir que seus respec-
tivos desempenhos representam características desenvolvimentistas e não efeitos de coorte, resultados 
que refletem fatores históricos aos quais uma determinada amostra é exposta. Além disso, se ambos 
os grupos demonstram padrões semelhantes de mudança relacionados à idade ao longo do tempo, os 
pesquisadores podem concluir que o padrão desenvolvimentista não é específico a uma determinada 
coorte. A descoberta do mesmo padrão desenvolvimentista em duas coortes fornece aos psicólogos 
evidências mais robustas do que dados de um estudo transversal ou longitudinal isoladamente.

Pesquisa intercultural
Cada vez mais comum na pesquisa sobre desenvolvimento humano são os estudos que 
comparam culturas ou contextos, tarefa que os pesquisadores abordam de diversas ma-
neiras. Um método de estudo, tomado emprestado do campo da antropologia, é o mé-
todo etnográfico. Uma etnografia é uma descrição detalhada de uma única cultura ou contexto ba-
seada em extensa observação. Com frequência o observador vive na cultura ou contexto por um 
período de tempo, às vezes por muitos anos. Cada estudo etno-
gráfico pretende ser independente, embora às vezes seja possível 
combinar informações de diversos estudos diferentes para verifi-
car se existem padrões de desenvolvimento semelhantes nas di-
versas culturas ou contextos.

Como alternativa, os investigadores podem tentar comparar 
duas ou mais culturas diretamente, testando crianças ou adultos 
em cada uma das culturas com medidas idênticas ou compará-
veis. Às vezes isso envolve comparar grupos de países diferentes. 
Às vezes as comparações são entre subculturas dentro do mesmo 
país; por exemplo, cada vez mais comum nos Estados Unidos é 
a pesquisa que envolve comparações de crianças ou adultos que 
vivem em diferentes grupos ou comunidades étnicas, tais como 
afro-americanos, hispano-americanos, americanos asiáticos e 
americanos europeus.

A pesquisa intercultural é importante para o estudo do de-
senvolvimento infantil e adolescente por dois motivos. Primeiro, 

OBJETIVO DA APRENDIZAGEM 1.11

Por que a pesquisa intercultural 
é importante para o estudo do 
desenvolvimento humano?

Os etnógrafos muitas vezes interagem em ambientes cotidianos 
com membros das culturas que estudam.

etnografia descrição deta-
lhada de uma única cultura ou 
contexto.

G
ru

p
o

Idade no ponto 
de testagem

1

Idade no ponto 
de testagem

2

Idade no ponto 
de testagem

3

5 a 7

2 a 4

8 a 10

5 a 7

11 a 13

8 a 10

A

B

Figura 1.2 Um estudo sequencial hipotético.

Um estudo sequencial hipotético da capacidade de atenção dos 
2 aos 13 anos.
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os desenvolvimentistas querem identificar mudanças universais – ou seja, eventos ou processos previ-
síveis experienciados por indivíduos em todas as culturas. Os desenvolvimentistas não querem fazer 
afirmativas gerais sobre o desenvolvimento – tais como “a capacidade de atenção aumenta com a ida-
de” – se o fenômeno em questão acontece apenas em algumas culturas. Sem pesquisas interculturais, é 
impossível saber se estudos que envolvem norte-americanos e europeus se aplicam a pessoas em outras 
partes do mundo.

Segundo, uma das metas dos desenvolvimentistas é produzir descobertas que possam ser utiliza-
das para melhorar a vida das pessoas. A pesquisa intercultural também é fundamental para essa meta. 
Por exemplo, os desenvolvimentistas sabem que crianças em culturas que enfatizam a coletividade 
mais do que o indivíduo são mais cooperativas do que crianças em culturas mais individualistas. En-
tretanto, para utilizar essa informação para ajudar todas as crianças a aprender a cooperar, eles pre-
cisam saber exatamente como os adultos dessas culturas ensinam seus filhos a serem cooperativos. A 
pesquisa intercultural ajuda os desenvolvimentistas a identificar variáveis específicas que expliquem 
diferenças culturais.

Ética da pesquisa
Quaisquer que sejam as estratégias de pesquisa resumidas na Tabela 1.1 que um pes-
quisador opte por utilizar, ele está eticamente comprometido em conduzir sua pesquisa 
de acordo com um conjunto bem estabelecido de regras. A ética da pesquisa consiste 

em diretrizes que os pesquisadores utilizam para proteger os direitos dos animais utilizados em pes-
quisas e dos seres humanos que participam dos estudos. Orientações éticas são publicadas por orga-

ética da pesquisa diretrizes 
que os pesquisadores seguem 
para proteger os direitos dos 
animais utilizados em pesquisa 
e os seres humanos que partici-
pam dos estudos.

OBJETIVO DA APRENDIZAGEM 1.12

Quais são os padrões éticos que os 
pesquisadores do desenvolvimento devem 
seguir?

Tabela 1.1 Métodos e modelos de pesquisa

Método Descrição Vantagens Limitações

Estudo de caso Estudo aprofundado de um ou vários 
indivíduos usando observação, entrevis-
tas ou testes psicológicos.

Fornece informações aprofun-
dadas; importante no estudo de 
eventos pouco comuns.

Resultados não podem ser genera-
lizáveis além do caso em estudo; 
demorado; sujeito a erros de inter-
pretação.

Observação naturalista Observação do comportamento em 
ambientes naturais.

Participantes se comportam de 
maneira natural.

As expectativas dos pesquisadores 
podem influenciar os resultados; 
pouco controle sobre as condições.

Observação laboratorial Observação do comportamento em 
ambientes controlados.

Permite medição precisa das va-
riáveis sob condições controladas.

Tendenciosidade do observador 
pode influenciar os resultados.

Estudo correlacional Determinação de uma relação matemá-
tica entre duas variáveis.

Avalia força e direção das rela-
ções.

Causa e efeito não podem ser 
demonstrados.

Experimento Distribuição aleatória dos participantes 
em grupos controle e experimental; 
manipulação de variável independente 
(causal).

Identifica relações de causa e 
efeito.

Resultados não podem ser gene-
ralizáveis para outros ambientes; 
muitas variáveis podem não ser 
estudadas.

Método transversal Estudar participantes de diferentes ida-
des uma única vez.

Permite rápido acesso aos dados 
sobre diferenças etárias.

Diferenças individuais e efeitos de 
coorte são ignorados.

Método longitudinal Estudar participantes em um grupo 
diversas vezes.

Acompanha mudanças desen-
volvimentistas em indivíduos e 
grupos.

Demorado; as descobertas podem 
se aplicar somente ao grupo estu-
dado.

Método sequencial Estudo que combina os componentes 
longitudinal e transversal.

Coleta dados transversais e lon-
gitudinais relacionados à mesma 
hipótese.

Demorado; taxas de desgaste entre 
os grupos variam.

Pesquisa intercultural Pesquisa que descreve a cultura ou inclui 
a cultura como uma variável.

Produz informações sobre a 
universalidade e especificidade 
cultural de mudanças relaciona-
das à idade.

Demorado; construir testes e méto-
dos que sejam igualmente válidos 
para diferentes culturas é difícil.
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nizações profissionais como a American Psychological Association, a American Educational Research 
Association e a Society for Research in Child Development. Universidades, fundações particulares e 
organismos governamentais possuem comitês de avaliação que asseguram que todas as pesquisas pa-
trocinadas pela instituição são éticas. As diretrizes para pesquisas com animais incluem o requisito de 
que os animais sejam protegidos contra dor e sofrimento desnecessários. Além disso, os pesquisadores 
precisam demonstrar que os potenciais benefícios de seus estudos para populações humanas ou ani-
mais serão maiores do que o potencial dano aos animais utilizados.

Os padrões éticos para pesquisas que envolvem participantes humanos contemplam as seguintes 
preocupações:

Proteção contra danos. É antiético fazer pesquisas que possam causar dano físico ou psicológico 
permanente nos participantes. Além disso, se a possibilidade de dano temporário existe, os pesquisa-
dores devem oferecer aos participantes alguma forma de reparação do dano. Por exemplo, se o estudo 
vai fazer o paciente recordar experiências desagradáveis, como, p. ex., estupro, os pesquisadores devem 
oferecer-lhe terapia de apoio.

Consentimento informado. Os pesquisadores devem informar os participantes dos possíveis 
danos e fazê-los assinar um termo de consentimento declarando que estão cientes dos riscos de par-
ticipar. Para que crianças participem dos estudos, seus pais devem autorizar sua participação depois 
de terem sido informados sobre os possíveis riscos. Crianças de mais de 7 anos também precisam 
dar seu próprio consentimento. Caso a pesquisa seja realizada em uma escola, um administrador que 
represente a instituição deve consentir. Além disso, crianças e adultos têm o direito de suspender sua 
participação no estudo a qualquer momento. Os pesquisadores são obrigados a explicar esse direito às 
crianças em uma linguagem que elas possam entender.

Sigilo. Os participantes têm direito a sigilo. Os pesquisadores devem manter as identidades dos 
participantes em sigilo e devem relatar os dados de tal forma que nenhuma informação possa ser 
associada a qualquer participante específico. A exceção ao sigilo é quando as crianças revelam que 
sofreram abuso de qualquer forma por um adulto. Na maioria dos estados dos Estados Unidos, todos 
os cidadãos têm obrigação de notificar casos de suspeita de abuso infantil.

Conhecimento dos resultados. Os participantes, seus pais e os administradores das instituições 
nas quais a pesquisa acontece têm direito a um resumo escrito dos resultados de um estudo.

Engano. Caso tenha sido necessário enganar os participantes no estudo, estes têm o direito de se-
rem informados sobre isso assim que o estudo estiver concluído.
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Uma introdução ao desenvolvimento 
humano
 1.1 Quais ideias sobre desenvolvimento foram 

propostas pelos primeiros filósofos e cientistas? 
(p. 30-31)

Os conceitos filosóficos do pecado original, da lousa vazia e da bon-
dade inata influenciaram as ideias ocidentais sobre o desenvolvi-
mento humano. Darwin estudou o desenvolvimento infantil para 
compreender a evolução. G. Stanley Hall publicou o primeiro estu-
do científico do desenvolvimento infantil e introduziu os conceitos 
de normas e adolescência.

 1. Classifique cada uma das seguintes afirmativas como compatí-
veis com a (A) visão do pecado original, (B) visão da lousa vazia 
ou (C) visão da bondade inata.

 _____ (1) As crianças nascem moralmente neutras, sem incli-
nação para o bem ou para o mal.

 _____ (2) As crianças nascem com uma inclinação para o mal.
 _____ (3) As crianças nascem com uma inclinação para o bem.

 2. Quais são os métodos que cada um dos seguintes teóricos utili-
zou para estudar o desenvolvimento?

Teórico Métodos de estudo do desenvolvimento

Charles Darwin

G. Stanley Hall

Arnold Gesell

 3. Explique o que quer dizer a seguinte afirmativa: A ciência do 
desenvolvimento é um campo interdisciplinar.

 1.2 Quais são os principais domínios e períodos que 
os cientistas do desenvolvimento utilizam para 
organizar suas discussões sobre o desenvolvimento 
de crianças e adolescentes? (p. 31-33)

Teóricos e pesquisadores classificam as mudanças relacionadas à 
idade de acordo com três amplas categorias: os domínios físico, cog-
nitivo e socioemocional. Os principais períodos são pré-natal, pri-
meira infância, segunda infância, terceira infância e adolescência.

 4. Baseado em suas próprias experiências com crianças e adoles-
centes, dê um exemplo de um evento desenvolvimentista em 
cada um dos três domínios do desenvolvimento para cada um 
dos quatro grandes períodos do desenvolvimento.

Período

Evento desenvolvimentista

Físico Cognitivo Socioemocional

Primeira infância 
(nascimento aos 2)

Segunda infância (2 aos 6)

Meninice (6 aos 12)

Adolescência (12 aos 18)

Questões-chave no estudo do 
desenvolvimento humano
 1.3 Como os desenvolvimentistas veem os dois lados 

do debate natureza-experiência? (p. 33-34)

No passado, os desenvolvimentistas afirmavam que o desenvolvi-
mento era afetado pela natureza ou pela experiência, mas atual-
mente eles acreditam que todas as mudanças desenvolvimentistas 
são um produto de ambas.

 5. Qual é a diferença entre uma inclinação inata e um modelo in-
terno da experiência?

 1.4 No que consiste o debate 
continuidade-descontinuidade? (p. 34)

Este debate se centra na questão de se a mudança é uma questão 
de quantidade, grau ou uma questão de tipo ou espécie. Alguns 

Preparação para Testes
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desenvolvimentistas enfatizam mudanças qualitativas, ou descon-
tínuas, ao passo que outros focam em mudanças quantitativas, ou 
contínuas. Os teóricos que se concentram em mudanças qualita-
tivas geralmente propõem explicações do desenvolvimento que 
incluem estágios.

 6. Classifique cada uma das seguintes afirmativas como compatí-
veis com (A) continuidade (mudança quantitativa) ou (B) des-
continuidade (mudança qualitativa) no desenvolvimento.

 _____ (1) Uma criança mediana de 6 anos é mais alta do que 
uma criança mediana de 5 anos.

 _____ (2) Crianças de 4 anos usam linguagem para se comu-
nicar, mas crianças de 4 meses não.

 _____ (3) Crianças de 12 anos pensam mais logicamente do 
que crianças de 4 anos.

 _____ (4) Uma criança mediana de 7 anos tem um vocabu-
lário mais extenso do que uma criança mediana 
de 5 anos.

 _____ (5) Em algum momento durante a puberdade, um ado-
lescente se torna capaz de gerar uma criança.

 1.5 Como os três tipos de mudança relacionadas à 
idade diferem? (p. 34-35)

Mudanças normativas graduadas pela idade são aquelas experien-
ciadas por todos os seres humanos. Mudanças normativas gra-
duadas pela história são comuns a todos os indivíduos que têm 
experiências culturais e históricas semelhantes. Mudanças não nor-
mativas, tais como o momento de ocorrência das experiências, po-
dem levar a diferenças individuais no desenvolvimento.

 7. Dê um exemplo de cada tipo de mudança.

Tipo de mudança Exemplo

Normativa graduada por idade 

Normativa graduada pela história

Não normativa

 1.6 Como a reflexão sobre os contextos em que as 
mudanças ocorrem aperfeiçoam a compreensão 
dos cientistas sobre o desenvolvimento de 
crianças e adolescentes? (p. 35-37)

Os contextos do desenvolvimento incluem tanto variáveis indivi-
duais quanto os ambientes nos quais o desenvolvimento ocorre (p. 
ex., família, bairro, cultura). Traços individuais e contextos intera-
gem de modos complexos para influenciar o desenvolvimento.

 8. Relacione cinco exemplos de contextos que deveriam ser le-
vados em conta ao tentar compreender o desenvolvimento da 
criança individual.

(1)  ______________________________________________
(2)  ______________________________________________
(3)  ______________________________________________
(4)  ______________________________________________
(5)  ______________________________________________

Métodos e modelos de pesquisa
 1.7 Quais são os objetivos dos cientistas que estudam 

o desenvolvimento de crianças e adolescentes? 
(p. 37-38)

Os psicólogos do desenvolvimento utilizam métodos para descre-
ver, explicar e prever mudanças relacionadas à idade e diferenças 
individuais. A maioria também quer utilizar resultados de pesquisa 
para influenciar favoravelmente a vida das pessoas.

 9. Escreva S no espaço se este é um objetivo dos cientistas que es-
tudam o desenvolvimento humano e N se não.

 _____ (1) Desenvolver estratégias práticas que possam ser 
usadas para influenciar favoravelmente o desenvol-
vimento.

 _____ (2) Determinar qual teoria do desenvolvimento é ver-
dadeira.

 _____ (3) Explicar os fatos básicos do desenvolvimento.
 _____ (4) Descrever com precisão o processo de desenvolvi-

mento.
 _____ (5) Desenvolver teorias e testar hipóteses.
 _____ (6) Prever os resultados desenvolvimentistas.

 1.8 Quais métodos descritivos são utilizados pelos 
cientistas do desenvolvimento? (p. 38-40)

Os estudos de caso e de observação naturalista fornecem muitas in-
formações importantes, mas geralmente elas não são generalizáveis 
a outros indivíduos ou grupos. As observações laboratoriais propor-
cionam aos pesquisadores mais controle sobre os ambientes em que 
o comportamento ocorre do que as observações naturalistas. Estu-
dos correlacionais medem relações entre variáveis. Eles podem ser 
feitos rapidamente, e as informações que produzem são mais genera-
lizáveis do que as de estudos de caso ou de observações naturalistas.

 10. Acesse o conteúdo online do livro, estude a seção Correlations 
Do Not Show Causation e responda à seguinte pergunta:

Que fatores poderiam explicar a correlação entre estrutura fa-
miliar e criminalidade? (Dica: Um desses fatores poderia ser 
que crianças em lares de pais solteiros recebem menos supervi-
são do que as de lares com ambos os pais.)
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 1.9 Qual é a principal vantagem do método 
experimental? (p. 40-42)

Para testar hipóteses causais, é necessário utilizar métodos experi-
mentais nos quais os participantes são aleatoriamente distribuídos 
em grupos experimental ou controle.

 11. Acesse o conteúdo online do livro, execute a simulação Distin-
guishing Independent and Dependent Variables e escolha uma 
das opções apresentadas:

Em um experimento, um pesquisador manipula a variável (in-
dependente/dependente) e mede seu efeito sobre a variável (in-
dependente/dependente).

 1.10 Quais são as diferenças entre os modelos de 
pesquisa transversal, longitudinal e sequencial? 
(p. 42-43)

Em estudos transversais, grupos etários separados são testados uma 
única vez. Em estudos longitudinais, os mesmos indivíduos são tes-
tados repetidamente ao longo do tempo. Os métodos sequenciais 
combinam comparações transversais e longitudinais.

 12. Combine cada método de pesquisa com sua definição.

 _____ (1) Um grupo estudado ao longo do tempo.
 _____ (2) Variável independente manipulada.
 _____ (3) Comportamento observado em ambientes contro-

lados.
 _____ (4) Estudo aprofundado de um único indivíduo.
 _____ (5) Comportamento observado em ambientes típicos.
 _____ (6) Dois ou mais grupos etários estudados ao mesmo 

tempo.
 _____ (7) Relação matemática entre duas variáveis.
 _____ (8) Dois ou mais grupos estudados ao longo do tempo.

(A) observação naturalista
(B) estudo de caso
(C) observação laboratorial
(D) correlação
(E) experimento
(F) transversal
(G) longitudinal
(H) sequencial

 13. Liste as vantagens e desvantagens de cada método de estudo das 
mudanças relacionadas à idade.

Método Vantagens Desvantagens

Transversal

Longitudinal

Sequencial

 1.11 Por que a pesquisa intercultural é importante 
para o estudo do desenvolvimento humano? 
(p. 43-44)

A pesquisa intercultural ajuda os desenvolvimentistas a identificar 
fatores universais e variáveis culturais que influenciam o desenvol-
vimento.

 1.12 Quais são os padrões éticos que os 
pesquisadores do desenvolvimento devem 
seguir? (p. 44-45)

Os princípios éticos que regem a pesquisa psicológica incluem pro-
teção contra danos, consentimento informado, sigilo, conhecimento 
dos resultados e proteção contra engano.

 14. Explique o que os pesquisadores devem fazer para respeitar os 
padrões éticos em cada área listada na tabela.

Questão
O que os pesquisadores 

devem fazer

Proteção contra danos

Consentimento informado

Sigilo

Conhecimento dos resultados

Engano
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 15. Acesse o conteúdo online do livro, execute a simulação Ethics in 
Psychological Research e responda à seguinte pergunta:

A utilização de engano na pesquisa é sempre antiética? Justifi-
que sua resposta.

As respostas para as perguntas deste capítulo encontram-se na página 
511. Para uma lista de palavras-chave, consulte a página 536.

 * As animações (em inglês) estão disponíveis no site www.grupoaeditoras.com.br.
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