
Entrando no mundo da criança: 
uma prévia

Capítulo 1

Estudando o mundo da criança
O estudo científico do desenvolvimento da criança começou durante o século XIX e evo-��
luiu para tornar-se parte do estudo do curso total da vida humana.  

Os cientistas do desenvolvimento estudam as mudanças e a estabilidade nos domínios ��
físico, cognitivo e psicossocial. 

O desenvolvimento está sujeito a influências internas e externas. ��

Influências contextuais importantes no desenvolvimento são a família, a comunidade, o ��
status socioeconômico, a raça/etnia, a cultura e a história.

Capítulo 2

O mundo da criança: como nós o descobrimos
As perspectivas teóricas sobre o desenvolvimento da criança divergem em duas ques-��
tões básicas: (1) se as crianças contribuem para o próprio desenvolvimento e (2) se o 
desenvolvimento é contínuo ou ocorre em estágios. 

As principais perspectivas teóricas são a psicanalítica, a da aprendizagem, a cognitiva, ��
a contextual e a evolucionária/biológica.  

A pesquisa pode ser quantitativa ou qualitativa e pode incluir estudos de caso, estudos ��
etnográficos, estudos correlacionais e experimentos. 

Para estudar o desenvolvimento, os pesquisadores podem acompanhar as crianças por ��
um período, a fim de observar como elas mudam, ou podem comparar crianças de ida-
des distintas para verificar como elas diferem. 
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Entrando no mundo 
da criança
Se você olhar as fotos de quando era criança, pode parecer que está 
voltando a um terreno que lhe é familiar e, ao mesmo tempo, estranho. É 
realmente você naquelas imagens congeladas no tempo? Quando analisa 
uma fotografia sua logo após o nascimento, tem a curiosidade de saber 
como se sentiu para vir ao mundo? E naquela foto tirada em seu primeiro 
dia de escola — você sentiu nervosismo ao conhecer sua professora? 
Agora siga para sua fotografia de formatura do ensino médio. Como 
aquele bebê indefeso virou esse estudante robusto e depois essa pessoa de 
beca pronta para entrar no mundo dos adultos? 

As fotos nos dizem pouco sobre os processos de mudança que acon-
tecem enquanto uma criança cresce. Mesmo uma série de vídeos domés-
ticos, que podem seguir a criança momento a momento enquanto ela 
cresce, não poderá capturar a progressão de mudanças tão sutis que fre-
qüentemente só conseguimos detectar depois de elas terem ocorrido. Os 
processos e as influências que produzem essas mudanças no desenvolvi-
mento são o assunto deste livro. 

A Parte I traz um mapa do mundo da criança. Nessa parte, são traça-
das as rotas que os investigadores seguiram na busca de informações so-
bre o que faz as crianças se desenvolver, à medida que apontam as 
principais direções que os estudantes do desenvolvimento seguem hoje. 
No Capítulo 1, exploramos como o estudo do desenvolvimento da crian-
ça evoluiu e examinamos seus conceitos básicos. No Capítulo 2, conside-
ramos como os cientistas do desenvolvimento estudam as crianças, em 
quais teorias se baseiam, que métodos de pesquisa utilizam e que padrões 
éticos guiam seus trabalhos. 

No momento em que entrar novamente no mundo da criança, lembre-
se de que ela é real e não uma abstração em uma página impressa. É um 
ser humano que vive, ri, chora, grita, tem explosões de raiva e faz pergun-
tas. Observe as crianças ao seu redor nos supermercados, nos parques, 
nos cinemas e nas ruas. Ouça o que elas dizem. Olhe para elas. Pare para 
prestar atenção quando elas se deparam com a maravilha da vida e a ex-
perimentam. Olhe para trás, para a criança que você foi um dia, e pergun-
te-se o que fez de você a pessoa que você é. Anote as perguntas que você 
espera que este curso ajudará a responder. Com as percepções que adqui-
rir durante a leitura deste livro, o leitor será capaz de olhar para si mesmo 
e para cada criança que vir com novos olhos. 
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Estudando o mundo
da criança

Não há nada permanente, exceto a mudança.

—Heráclito, fragmento (século VI a.C.)

Foco Victor, o menino selvagem de Aveyron
Em 8 de janeiro de 1800, um menino nu, com a face e o pescoço fortemente 
marcados por cicatrizes, apareceu nos arredores do vilarejo de Saint-Sernin, na 
província de Aveyron, ao sul da França central. O menino, que só tinha 1,37 m 
de altura, mas parecia ter uns 12 anos, tinha sido visto várias vezes, durante os 
últimos dois anos e meio, escalando árvores, andando de quatro, bebendo água 
de riachos e revirando a terra em busca de nozes de carvalho e raízes. 

Quando o menino de olhos escuros veio para Saint-Sernin, ele não falava 
nem respondia a tentativas de conversa. Como um animal acostumado a viver 
na selva, ele cuspia os alimentos prontos que lhe eram oferecidos e arrancava 
as roupas que as pessoas tentavam vestir nele. Parecia claro que ou tinha perdi-
do os pais ou tinha sido abandonado por eles, mas era impossível dizer há quanto 
tempo isso teria ocorrido. 

O menino apareceu durante uma época de agitação intelectual e social, quando um novo ponto 
de vista científico estava começando a substituir a especulação metafísica. Os filósofos debatiam 
questões sobre a natureza dos seres humanos — questões que se tornariam centrais para o estudo 
do desenvolvimento da criança. São as qualidades, o comportamento e as idéias que definem o que 
significa inato ou adquirido ou ambos? Qual é a importância do contato social durante os anos de 
formação? Sua falta pode ser superada? O estudo de uma criança que cresceu em isolamento pode 
fornecer evidências dos impactos relativos da natureza (características inatas) e da criação (formação, 
ambiente, escolaridade e outras influências sociais). 

Após uma observação inicial, o menino, chamado Victor, foi enviado a uma escola para surdos-
mudos em Paris. Lá, ele foi entregue a Jean-Mare-Gaspard Itard, um ambicioso jovem de 26 anos, 
praticante da emergente ciência da “medicina mental”, ou psiquiatria. Itard acreditava que o desen-
volvimento de Victor tinha sido limitado pelo isolamento e que bastaria ensinar-lhe as habilidades que 
as crianças normalmente adquirem na sociedade civilizada. 

Itard levou Victor para sua casa e, durante os cinco anos seguintes, gradualmente o “domes-
ticou”. Primeiro despertou em seu pupilo a capacidade de discriminar a experiência sensorial por 
meio de banhos quentes e esfoliações a seco. Depois, ele passou à fase do treinamento árduo, passo a 
passo, das respostas emocionais e das informações sobre comportamento moral e social, linguagem 
e raciocínio. 

No entanto, a educação de Victor (dramatizada no filme de François Truffaut, O menino selva-
gem) não foi um sucesso absoluto. O menino fez progressos notáveis. Aprendeu os nomes de muitos 
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objetos e podia ler e escrever frases simples. Ele conseguia expressar desejos, obedecer a instruções e 
trocar idéias. Ele demonstrou afeição, especialmente pela governanta de Itard, Madame Guerin, bem 
como emoções como orgulho, vergonha, remorso e desejo de agradar. No entanto, apesar de articular 
alguns sons de vogais e consoantes, ele nunca aprendeu a falar. Além disso, ele permaneceu totalmen-
te focado nos próprios desejos e necessidades e nunca pareceu perder seu anseio “pela liberdade de 
um campo aberto e sua indiferença pela maioria dos prazeres da vida social” (Lane, 1976, p. 160). 
Quando o estudo terminou, Victor — não mais capaz de se defender, como fazia na selva — foi viver 
com Madame Guerin, até sua morte, no princípio de sua quarta década de vida, em 1828.

●	●	●

Por que Victor não conseguiu atender às expectativas de Itard? O menino pode ter sido víti-
ma de dano cerebral, autismo (um transtorno cerebral que envolve a falta de receptividade 
social) ou de severos maus-tratos anteriores. Os métodos educacionais de Itard, bastante 

avançados para seu tempo, podem ter sido inadequados. O próprio Itard chegou a acreditar que 
os efeitos do longo isolamento não poderiam ser superados de maneira completa e que Victor já 
estaria muito velho, especialmente para o aprendizado da linguagem. 

Embora a história de Victor não forneça respostas definitivas às questões que Itard se propôs 
a explorar, foi importante porque constituiu um dos primeiros esforços sistemáticos para estudar 
o desenvolvimento da criança. Desde a época de Victor, aprendemos muito sobre como as crian-
ças se desenvolvem, mas os cientistas do desenvolvimento ainda estão investigando questões 
fundamentais, como a importância relativa da hereditariedade e do ambiente e como eles traba-
lham juntos. A história de Victor dramatiza os desafios e as complexidades do estudo científico 
do desenvolvimento da criança — estudo que você está prestes a iniciar. 

Neste capítulo introdutório, examinamos como o campo do desenvolvimento da criança 
evoluiu. Apresentamos os objetivos e os conceitos básicos atuais desse campo. Identificamos 
aspectos do desenvolvimento e mostramos como eles se relacionam. Resumimos os principais 
desenvolvimentos durante cada período da vida da criança. Observamos as influências no desen-
volvimento e os contextos nos quais elas ocorrem. 

Depois de ler e estudar este capítulo, você deverá ser capaz de responder a cada uma das 
Referências que aparecem na página seguinte. Consulte-as novamente nas margens por todo o 
capítulo, pois elas reforçam importantes conceitos. Para checar seu entendimento dessas 
Referências, veja o Resumo no fim do capítulo. Os Checklists localizados ao longo do capítulo 
o ajudarão a verificar a compreensão do que você leu.

6 Parte 1  Entrando no mundo da criança



Capítulo 1 Estudando o mundo da criança   7

O estudo do desenvolvimento da criança: 
antes e agora 
O campo do desenvolvimento da criança está voltado para o estudo científico de seus proces-
sos de mudança e estabilidade. Os cientistas do desenvolvimento — pessoas engajadas no es-
tudo profissional do desenvolvimento da criança — observam as maneiras como as crianças 
mudam desde a concepção até a adolescência, bem como as características que permanecem 
relativamente estáveis. 

Os cientistas do desenvolvimento estudam dois tipos de mudança: quantitativa e qualitativa. Mu-
dança quantitativa é a que ocorre em número ou quantidade, como em altura, peso, extensão do voca-
bulário ou freqüência da comunicação. A mudança quantitativa é bastante contínua durante a infância. A 
mudança qualitativa é a que ocorre  na forma, na estrutura ou na organização. A mudança qualitativa é 
descontínua: é marcada pelo surgimento de novos fenômenos que não podem ser antecipados facilmen-
te com base no funcionamento prévio. Um exemplo é a mudança de uma criança que se comunica de 
forma não-verbal para uma que entende as palavras e é capaz de usá-las para se comunicar. 

Junto com mudanças como essas, a maioria das pessoas demonstra uma estabilidade, ou cons-
tância, subjacente em aspectos da personalidade e do comportamento. Por exemplo, 10% a 15% das 
crianças são bastante tímidas, enquanto outros 10% a 15% são muito arrojados. Embora várias in-
fluências possam modificar essas características pessoais, elas tendem a evoluir para um grau mode-
rado, especialmente em crianças que estejam em um extremo ou no outro (veja o Capítulo 3).

Quais das características da criança têm mais probabilidade de perdurar? Quais as que têm a 
probabilidade de mudar e por quê? Estas são algumas das questões a que os cientistas do desenvol-
vimento procuram responder. 

Primeiras abordagens
O estudo científico formal do desenvolvimento da criança é relativamente recente. Olhando para 
trás, podemos ver mudanças significativas nas maneiras de investigar o mundo da infância. 

As precursoras do estudo científico do desenvolvimento da criança foram as biografias de bebês, 
diários mantidos para registrar o desenvolvimento de uma única criança. Um diário, publicado em 1787, 
continha as observações do filósofo alemão Dietrich Tiedemann (1748/1803) sobre o desenvolvimento 
sensorial, motor, de linguagem e cognitivo de seu filho. Típica da natureza especulativa dessas observa-
ções foi a conclusão errônea de Tiedemann: depois de observar a criança sugar de forma mais contínua 
um pano preso em torno de alguma coisa doce do que o dedo de uma enfermeira, concluiu que aquela 
sucção pareceu ser “não instintiva, mas adquirida” (Murchison & Langer, 1927, p. 206). 

Foi Charles Darwin, criador da Teoria da Evolução, quem primeiro enfatizou a natureza do 
desenvolvimento do comportamento da criança. Em 1877, acreditando que os seres humanos pode-
riam entender melhor a si mesmos estudando suas origens — como espécie e como indivíduos —, 
Darwin publicou anotações sobre o desenvolvimento sensorial, cognitivo e emocional de seu filho 
Doddy durante seus primeiros 12 meses (Keegan & Gruber, 1985; veja Foco no início do Capítulo 
7). O diário de Darwin conferiu respeitabilidade científica às biografias de bebês; cerca de 30 outras 
foram publicadas durante as três décadas seguintes (Dennis, 1936).

A psicologia do desenvolvimento torna-se uma ciência
No fim do século XIX, vários avanços no mundo ocidental fundamentaram o caminho para o estudo 
científico do desenvolvimento da criança. Os cientistas desvendaram o mistério da concepção e 

Referências 
para estudo

1. O que é o desenvolvimento da criança e como seu estudo evoluiu? 

2. O que os cientistas do desenvolvimento estudam? 

3. Que tipos de influências tornam uma criança diferente de outra? 

4. Quais os seis pontos fundamentais relacionados ao desenvolvimento da criança sobre 
os quais há consenso?

Referência 1

O que é o desenvolvimento da 
criança e como seu estudo 
evoluiu?

desenvolvimento da criança 
Processo de mudança e 
estabilidade nas crianças, 
desde a concepção até a 
adolescência.

mudança quantitativa Aquela 
que ocorre em número ou 
quantidade, como em altura, 
peso ou extensão do 
vocabulário. 

mudança qualitativa Aquela 
que ocorre na forma, na 
estrutura ou na organização, 
como a mudança da 
comunicação não-verbal para a 
verbal. 
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(como no caso do menino selvagem de Aveyron) discutiram a importância relativa da hereditariedade 
e do ambiente (características inatas e influências externas). A descoberta dos germes e da imunização 
possibilitou que um número maior de crianças sobrevivesse na infância. Por causa da abundância de 
mão-de-obra barata, as crianças não eram tão necessárias como trabalhadores. Leis que protegem as 
crianças de longas jornadas de trabalho permitiram que elas passassem mais tempo na escola, e pais e 
professores tornaram-se mais envolvidos com a identificação e o atendimento das necessidades de 
desenvolvimento das crianças. A nova ciência da psicologia ensinou que as pessoas podiam entender 
a si próprias aprendendo o que as influenciou quando crianças. 

Não obstante, essa nova disciplina tinha um longo caminho a seguir. A adolescência não 
era considerada um período separado do desenvolvimento até o começo do século XX, quando 
G. Stanley Hall, um pioneiro do estudo da criança, publicou o livro popular (embora não 
científico) Adolescência (1904/1916). A fundação de institutos de pesquisa nas décadas de 
1930 e 1940 em universidades como Iowa, Minnesota, Colúmbia, Berkeley e Yale marcou o 
surgimento da psicologia da criança como uma ciência real, com profissionais treinados. 
Estudos longitudinais, como os de Arnold Gesell (1929) sobre os estágios no desenvolvimento 
motor, forneceram informações que se baseiam em pesquisa sobre progressos que normalmente 
ocorrem em várias idades. Outros estudos importantes que começaram por volta de 1930 — o 
Fels Research Institute Study, o Berkeley Growth and Guidance Studies e o Oakland 
(Adolescent) Growth Study —  produziram muitas informações sobre o desenvolvimento em 

John Locke
1632–1704

Filósofo inglês e precursor do 
behaviorismo, via a criança como 
uma “lousa em branco” na qual 
pais e professores podem “escrever” 
para criar o tipo de pessoa que 
desejam.

Alfred Binet
1857–1911

Psicólogo francês, Binet 
desenvolveu o primeiro teste de 
inteligência individual, a Escala 
Binet-Simon, em conjunto com 
Theodore Simon. 

John Dewey
1859–1952

Filósofo e educador 
norte-americano, Dewey via a 
psicologia do desenvolvimento 
como uma ferramenta para 
estimular valores socialmente 
desejáveis. Iniciou o estudo das 
crianças em seus ambientes sociais.

James Mark Baldwin
1861–1934 Psicólogo norte-americano que 

ajudou a organizar a psicologia como 
uma ciência, Baldwin fundou jornais 
e departamentos de psicologia em 
universidades e enfatizou a interação 
entre hereditariedade e
ambiente.

Maria Montessori
1870–1952

Médica e educadora italiana, 
desenvolveu o método de educação 
infantil com base em atividades 
escolhidas pelas próprias crianças, 
em um ambiente cuidadosamente 
preparado e que estimulava o 
progresso disciplinado, das tarefas 
simples às mais complexas.

John B. Watson
1878–1958 Psicólogo norte-americano, 

Watson, considerado o “pai do 
behaviorismo moderno”, não via 
limites para a capacidade de 
treinamento dos seres humanos.

Arnold Gesell
1880–1961

Psicólogo norte-americano, Gesell 
conduziu estudos dos estágios 
normativos no desenvolvimento. 
Enfatizou a interdependência dos 
domínios do desenvolvimento.

Jean-Jacques Rousseau
1712–1778

Filósofo francês, acreditava que o 
desenvolvimento ocorre 
naturalmente em uma série de 
estágios predeterminados e regulados 
internamente. Via as crianças como 
“nobres selvagens” que nascem boas
e são corrompidas somente em razão 
de ambientes repressivos.

Charles Darwin
1809–1882

Naturalista inglês, Darwin é o criador 
da Teoria da Evolução, na qual se 
acreditava que todas as espécies se 
desenvolveram por meio de seleção 
natural — reprodução por indivíduos 
mais aptos a sobreviver pela 
adaptação ao ambiente. 

G. Stanley Hall
1844–1924

Psicólogo americano, chamado de 
“pai do movimento do estudo da 
criança“, foi o primeiro a escrever 
um livro sobre adolescência.

Figura 1-1 

Linha do tempo de alguns personagens e progressos importantes no estudo do mundo da criança. Alguns dos principais 
teóricos não mostrados aqui, como Sigmund Freud, Erik Erikson, Jean Piaget e B. F. Skinner, são citados no Capítulo 2. 
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longo prazo. A Figura 1-1 apresenta sumários, em ordem histórica, das idéias e das contribuições 
de alguns dos pioneiros no estudo do desenvolvimento da criança. 

Desde o princípio, a ciência do desenvolvimento tem sido interdisciplinar (Parke, 2004). Hoje, os 
estudiosos do desenvolvimento da criança chegam a conclusões em conjunto com uma extensa gama de 
disciplinas, inclusive psicologia, psiquiatria, sociologia, antropologia, biologia, genética (o estudo das 
características herdadas), ciência da família (o estudo interdisciplinar das relações da família), educação, 
história e medicina. Este livro apresenta resultados de pesquisas em todos esses campos. 

Estudando o curso de vida
Os estudos do curso de vida surgiram nos Estados Unidos com base em programas projetados para 
acompanhar as crianças até a idade adulta. Um desses estudos, o Stanford Studies of Gifted Children, 
que começou em 1922 sob a direção de Lewis M. Terman, acompanhou até a 3a idade o desenvolvi-
mento de um grupo de pessoas identificadas como excepcionalmente inteligentes na infância. 

Atualmente, o estudo do desenvolvimento da criança é parte de um estudo mais amplo do 
desenvolvimento humano, que abrange todo o período da vida humana, desde a concepção até a 
morte. Embora o crescimento e o desenvolvimento sejam mais óbvios na infância, eles ocorrem 
durante toda a vida. Na verdade, determinados aspectos do desenvolvimento do adulto, como o 
momento certo da paternidade, a atividade profissional da mãe e a satisfação conjugal, têm um 
impacto na maneira como as crianças se desenvolvem. 

Novas fronteiras
Embora as crianças tenham sido o foco de estudos científicos por mais de cem anos, essa pesquisa 
está sempre progredindo. As questões que os cientistas do desenvolvimento propõem, os métodos 
que eles usam e as explicações que eles sugerem são mais sofisticadas e mais ecléticas do que há 25 
anos. Esses movimentos refletem progresso na compreensão, uma vez que novas investigações 
ampliam ou desafiam aquelas feitas anteriormente. Eles também refletem o contexto cultural e 
tecnológico em constante transformação. Instrumentos sensíveis que medem os movimentos dos 
olhos estão revelando conexões intrigantes entre a atenção visual do bebê e a inteligência na 
infância. Câmeras, gravadores de vídeo e computadores permitem que os investigadores examinem 
as expressões faciais do bebê para observar seus primeiros sinais de emoção e analisar como as 
mães e os bebês se comunicam. Avanços no registro de imagens do cérebro possibilitam comprovar 
os mistérios do temperamento e apontar com exatidão as origens do raciocínio lógico. 

A distinção tradicional entre a pesquisa básica — realizada em um espírito de mera investigação 
intelectual — e a pesquisa aplicada, que aborda um problema prático, está se tornando menos signi-
ficativa. As descobertas da pesquisa têm cada vez mais aplicação direta na criação, na educação, na 
saúde e nas políticas sociais da infância. Por exemplo, a pesquisa sobre a compreensão que crianças 
pré-escolares têm da morte pode permitir que os adultos as ajudem a lidar com o luto; pesquisas sobre 
a memória das crianças são úteis para determinar o valor a ser dado ao testemunho destas em tribunais; 
e as pesquisas sobre fatores que aumentam os riscos de baixo peso no nascimento, comportamento 
anti-social e suicídio do adolescente podem sugerir caminhos para prevenir esses males. 

O estudo do desenvolvimento da criança:
conceitos básicos
Os processos de mudança e estabilidade que os cientistas do desenvolvimento estudam acontecem 
nos três domínios, ou aspectos, do “eu” e em todos os cinco períodos da infância e da adolescência. 

Domínios do desenvolvimento
Para fins de estudo, os cientistas do desenvolvimento separam os três domínios: desenvolvimento 
físico, desenvolvimento cognitivo e desenvolvimento psicossocial. Entretanto, na realidade esses 
domínios estão inter-relacionados (Diamond, 2007). 

Checklist

Você poderia...

Distinguir desenvolvimento  ✔

quantitativo de qualitativo e 
dar um exemplo de cada um? 

Traçar os pontos principais na  ✔

evolução do estudo do 
desenvolvimento da criança? 

Citar alguns pioneiros nesse  ✔

estudo e resumir suas 
contribuições mais 
importantes? 

Dar exemplos de aplicações  ✔

práticas da pesquisa sobre o 
desenvolvimento da criança? 

Referência 2

O que os cientistas do 
desenvolvimento estudam? 

Qual é sua opinião

Que razões você tem para •	
estudar o desenvolvimento da 
criança? 

?
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O crescimento do corpo e do cérebro, o desenvolvimento das capacidades sensoriais e das ha-
bilidades motoras, bem como a saúde, são parte do desenvolvimento físico e influenciam outros 
aspectos do desenvolvimento. Por exemplo, uma criança com freqüentes infecções no ouvido pode 
desenvolver a linguagem mais lentamente do que uma criança sem esse problema físico. Durante a 
puberdade, mudanças fisiológicas e hormonais importantes afetam a autopercepção. 

A mudança e a estabilidade nas habilidades mentais, como aprendizagem, atenção, memória, 
linguagem, pensamento, raciocínio moral e criatividade, constituem o desenvolvimento cognitivo. 
Os avanços cognitivos estão intimamente relacionados ao crescimento físico, social e emocional. A 
capacidade para falar depende do desenvolvimento físico da boca e do cérebro. Uma criança que 
tem dificuldades para se expressar verbalmente pode provocar reações negativas nas outras, afetan-
do a própria popularidade e a auto-estima. 

A mudança e a estabilidade na personalidade, as emoções e as relações sociais constituem o 
desenvolvimento psicossocial e este pode afetar o funcionamento cognitivo e físico. A ansiedade 
relacionada a submeter-se a um teste pode piorar o desempenho. O apoio social pode ajudar as 
crianças a lidar com os efeitos do estresse na saúde física e mental. De modo contrário, as capaci-
dades físicas e cognitivas afetam o desenvolvimento psicossocial, contribuindo para a auto-estima 
e a aceitação social.

Mesmo considerando que vamos observar separadamente os desenvolvimentos físico, cognitivo e 
psicossocial, uma criança é mais do que um feixe de partes isoladas. O desenvolvimento é um processo 
unificado. Ao longo do texto realçaremos as ligações entre os três domínios do desenvolvimento. 

Períodos de desenvolvimento
Não há um momento único e objetivamente definível no qual uma criança se torna um adolescente, 
ou um adolescente se torna um adulto. Dessa forma, o conceito de períodos de desenvolvimento é 
arbitrário e adotado para fins de discurso social. Chamamos esse conceito de construção social: 
uma idéia sobre a natureza da realidade, aceita por membros de uma sociedade em determinado 
momento, com base em percepções ou suposições subjetivas compartilhadas. 

Na verdade, o próprio conceito de infância pode ser visto como uma construção social. Algu-
mas evidências indicam que as crianças, nas eras mais antigas, eram vistas e tratadas mais como 
pequenos adultos. No entanto, essa sugestão foi questionada (Ariès, 1962; Elkind, 1986; Pollock, 
1983). Descobertas arqueológicas da Grécia antiga mostram que as crianças brincavam com bone-
cas de barro e cubos feitos de ossos de ovelhas e cabras. Peças de cerâmica e lápides retratam 

crianças sentadas em cadeiras altas e em carroças puxadas por cabritos 
(Mulrine, 2004). 

Nas sociedades industriais, como mencionamos, o conceito de 
adolescência é bem recente. Até o começo do século XX, os jovens 
nos Estados Unidos eram considerados crianças até que deixassem a 
escola (freqüentemente muito antes dos 13 anos), casassem ou con-
seguissem um trabalho e entrassem no mundo adulto. Por volta da 
década de 1920, com a criação de escolas secundárias mais capacita-
das, destinadas a atender às necessidades de uma economia crescen-
te, e em razão de haver mais famílias capazes de oferecer uma 
educação formal prolongada às suas crianças, os anos da adolescên-
cia tornaram-se um período distinto do desenvolvimento (Keller, 
1999). Nas sociedades pré-industriais, o conceito de adolescência 
ainda não existe. Os índios Chippewa, por exemplo, só têm dois pe-
ríodos da infância: do nascimento até a fase em que a criança começa 
a andar e dessa fase até a puberdade. O que chamamos de adolescên-
cia é parte da fase adulta (Broude, 1995), como se acreditava nas 
sociedades ocidentais antes da industrialização. 

Neste livro, acompanhamos uma seqüência de cinco períodos ge-
ralmente aceitos nas sociedades industriais ocidentais. Depois de exa-
minar as mudanças cruciais que ocorrem no período pré-natal, 
traçaremos o desenvolvimento físico, cognitivo e psicossocial durante 
a primeira infância, a segunda infância, a terceira infância e os períodos 
de puberdade e adolescência (Tabela 1-1). Mais uma vez, essas divi-
sões por idade são aproximadas e arbitrárias. 

desenvolvimento físico 
Crescimento do corpo e do cérebro, 
inclusive dos padrões de mudança 
nas capacidades sensoriais, nas 
habilidades motoras e na saúde.

Pintura de um vaso grego (cerca de 460 a.C.) que retrata uma mãe e 
um bebê estendendo as mãos um para o outro. O bebê está sentado 
em uma banqueta com um pequeno vaso sanitário removível no topo. 
Esses vasos sanitários, que parecem ter sido bem comuns, são o 
único tipo de móvel conhecido feito especificamente para crianças. 

Qual é sua opinião

Você consegue pensar em •	
uma razão pela qual várias 
sociedades dividem os 
períodos do desenvolvimento 
de maneira diferente? 

?

construção social Conceito sobre a 
natureza da realidade que se baseia 
em percepções ou suposições 
socialmente compartilhadas.

desenvolvimento cognitivo Padrão 
de mudança nas habilidades mentais, 
como aprendizagem, atenção, 
memória, linguagem, pensamento, 
raciocínio e criatividade.

desenvolvimento psicossocial 
Padrão de mudança nas emoções, na 
personalidade e nas relações sociais. 
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Tabela 1-1 Principais evoluções comuns em cinco períodos do desenvolvimento da criança

Idade Evoluções físicas Evoluções cognitivas Evoluções psicossociais

Período pré-natal 
(da concepção ao nascimento)

A concepção ocorre por 
fertilização normal ou por outros 
meios.

A herança genética interage com 
as influências ambientais desde o 
início. 

Formam-se as estruturas básicas 
do corpo e os órgãos; começa o 
desenvolvimento cerebral. 

O crescimento físico é mais 
rápido. A vulnerabilidade às 
influências ambientais é grande.

As capacidades de aprender e 
lembrar, bem como de responder 
a estímulos sensoriais, estão se 
desenvolvendo.

O feto responde à voz da mãe 
e desenvolve uma preferência 
por ela.

Primeira infância, período 
neonatal até a primeira infância 
(do nascimento até os 3 anos)

Todos os sentidos e sistemas 
corporais funcionam no 
nascimento em graus variados.

O cérebro cresce em 
complexidade e é altamente 
sensível à influência ambiental.

O crescimento físico e o 
desenvolvimento de habilidades 
motoras são rápidos.

As capacidades de aprender e 
lembrar estão presentes já nas 
primeiras semanas. 

O uso de símbolos e a 
capacidade de resolver 
problemas se desenvolvem no  
fim do segundo ano.

A compreensão e o uso da 
linguagem se desenvolvem 
rapidamente.

O apego aos pais e a outras 
pessoas se estabelece. 

A autoconsciência se 
desenvolve. 

Ocorre a passagem da 
dependência para a autonomia. 

O interesse por outras crianças 
aumenta. 

Segunda infância 
(dos 3 aos 6 anos)

O crescimento mantém o ritmo; a 
aparência torna-se mais esguia e 
as proporções ficam mais 
parecidas com as dos adultos. 

O apetite diminui e os problemas 
do sono são comuns. 

Manifesta-se a preferência por 
uma das mãos; as habilidades 
motoras grossas e finas 
melhoram e a força aumenta. 

O pensamento é bastante 
egocêntrico, mas aumenta a 
compreensão da perspectiva de 
outras pessoas. 

A imaturidade cognitiva resulta 
em algumas idéias ilógicas sobre 
o mundo. 

A memória e a linguagem 
melhoram. 

A inteligência torna-se mais 
previsível. 

A experiência da pré-escola é 
comum e a do jardim-de-infância 
mais ainda.

O autoconceito e a 
compreensão das emoções 
tornam-se mais complexos; a 
auto-estima é global. 

A independência, a iniciativa e 
o autocontrole aumentam. 

A identidade de gênero se 
desenvolve. 

A brincadeira torna-se mais 
imaginativa, mais elaborada e 
normalmente mais social. 

São comuns o altruísmo, a 
agressividade e o medo. 

A família ainda é o foco da vida 
social, mas outras crianças 
tornam-se mais importantes. 

Terceira infância 
(dos 6 aos 11 anos)

O crescimento desacelera. 

A força e as habilidades atléticas 
melhoram. 

As doenças respiratórias são 
comuns, mas a saúde está 
geralmente melhor do que em 
qualquer outra época do curso de 
vida.

O egocentrismo diminui. As 
crianças começam a pensar 
logicamente, mas de maneira 
concreta.

As habilidades da memória e da 
linguagem melhoram.

Os ganhos cognitivos permitem 
que as crianças se beneficiem da 
educação formal.

Algumas crianças apresentam 
competências ou dificuldades 
especiais de aprendizagem 
formal.

A autopercepção torna-se mais 
complexa, afetando a 
auto-estima. 

O compartilhamento de regras 
reflete a passagem gradual do 
controle dos pais para a 
criança. 

A turma de amigos assume 
importância central. 

Puberdade (pré-adolescência)  
e adolescência 
(dos 11 até cerca de 20 anos)

O crescimento físico e outras 
mudanças são rápidos e 
profundos.

Ocorre a maturidade nos órgãos 
reprodutores.

Os principais riscos para a saúde 
surgem das questões 
comportamentais, tais como os 
transtornos alimentares e o abuso 
das drogas.

A capacidade para pensar 
abstratamente e para usar o 
raciocínio científico se desenvolve.

O pensamento imaturo persiste 
em algumas atitudes e 
comportamentos. 

A educação se concentra na 
preparação para o Ensino 
Superior ou em uma vocação.

A busca da identidade, 
inclusive da identidade sexual, 
torna-se central. 

O relacionamento com os pais 
geralmente é bom. 

A turma de amigos pode 
exercer influência negativa ou 
positiva. 
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Embora existam diferenças na maneira como as crianças lidam com os eventos e desafios ca-
racterísticos de cada período, os cientistas do desenvolvimento sugerem que certas necessidades 
básicas devem ser atendidas e determinadas tarefas devem ser priorizadas para que o desenvolvi-
mento normal aconteça. Os bebês, por exemplo, são dependentes dos adultos para se alimentar, 
vestir, para se abrigar, bem como no que diz respeito ao contato humano e à afeição. Eles desenvol-
vem vínculos com os pais e com as pessoas que cuidam deles, que também se tornam apegados a 
eles. Com o desenvolvimento da fala e da locomoção, as crianças, no período da primeira infância, 
começam a depender mais de si mesmas; é importante afirmar sua autonomia, mas também preci-
sam que os pais estabeleçam limites para seu comportamento. Durante a primeira infância, as crian-
ças desenvolvem mais autocontrole e mais interesse por outras crianças. Durante a pré-adolescência, 
o controle sobre o comportamento gradualmente se transfere dos pais para a criança e a turma de 
amigos torna-se progressivamente importante. Uma tarefa fundamental da puberdade e da adoles-
cência é a busca pela identidade — pessoal, sexual e profissional. À medida que os pré-adolescentes 
e adolescentes se tornam fisicamente maduros, eles precisam enfrentar necessidades e emoções 
conflitantes enquanto se preparam para deixar o ninho dos pais.

Influências no desenvolvimento
Por que uma criança se revela diferente de qualquer outra? Para descobrir isso, os estudiosos do 
desenvolvimento devem observar os processos universais de desenvolvimento experimentados por 
todas as crianças e também as diferenças individuais, tanto nas influências do desenvolvimento 
quanto em seus efeitos. As crianças diferem em gênero, altura, peso e compleição corporal; na 
saúde e no nível de energia; na inteligência; e no temperamento, na personalidade e nas reações 
emocionais. Os contextos de sua vida também diferem: os lares, as comunidades e as sociedades 
onde elas vivem, os relacionamentos que elas têm, os tipos de escolas que freqüentam (ou o fato de 
não freqüentar nenhuma) e como gastam seu tempo livre. 

Hereditariedade, ambiente e maturação 
Algumas influências no desenvolvimento originam-se principalmente da hereditariedade, 
características pessoais inatas ou características congênitas herdadas dos pais biológicos. Outras 
influências provêm, em grande parte, do ambiente interno e externo, do mundo exterior ao ser que 
tem início no útero e do aprendizado que vem da experiência — inclusive a socialização, a indução 
da criança em direção ao sistema de valores da cultura. Qual desses fatores — hereditariedade ou 
ambiente — tem mais impacto no desenvolvimento? Essa questão (ilustrada pelo nosso Foco no 
menino selvagem de Aveyron) já provocou intensos debates. Os teóricos divergiram na importância 
relativa que deram à natureza (hereditariedade) e à criação (influências ambientais antes e depois 
do nascimento). 

Hoje, os cientistas do campo da genética do comportamento encontraram maneiras de avaliar 
mais precisamente os papéis da hereditariedade e do ambiente no desenvolvimento de traços espe-
cíficos em uma população. Entretanto, quando observamos determinada criança, as pesquisas rela-
cionadas a quase todas as características apontam para uma mistura de herança e experiência. 
Assim, apesar de a inteligência ser fortemente afetada pela hereditariedade, os fatores ambientais 
como estimulação, educação e influência de colegas também a afetam. Embora ainda exista uma 
disputa considerável sobre a importância relativa da hereditariedade e do ambiente, os teóricos e 
pesquisadores contemporâneos estão mais interessados em encontrar caminhos para explicar como 
eles trabalham juntos. 

Muitas mudanças típicas da primeira infância, como o desenvolvimento das capacidades de 
andar e falar, estão vinculadas ao processo de maturação do corpo e do cérebro — a descoberta de 
uma seqüência universal e natural de mudanças físicas e padrões de comportamento, inclusive a 
aptidão para novas capacidades como andar e falar. Esses processos relativos ao amadurecimento, 
que são vistos mais claramente nos primeiros anos de vida, atuam em conjunto com as influências 
da hereditariedade e do ambiente. À medida que as crianças se tornam adolescentes e depois adul-
tas, as diferenças individuais nas características inatas (hereditariedade) e na experiência de vida 
(ambiente) desempenham papel crescente, uma vez que as crianças se adaptam às condições inter-
nas e externas nas quais elas se encontram. 

Mesmo nos processos de amadurecimento pelos quais todas as crianças passam, o ritmo e a 
idade em que ocorrem variam. Neste livro, tratamos das idades médias em que ocorrem determina-

Checklist

Você poderia... 

Identificar três domínios do  ✔

desenvolvimento e dar 
exemplos de como eles estão 
inter-relacionados? 

Citar os nomes dos cinco  ✔

períodos do desenvolvimento 
da criança (como definidos 
neste livro) e descrever várias 
questões principais ou 
eventos de cada um? 

diferenças individuais Aquelas 
que ocorrem entre as crianças nas 
características, nas influências ou nos 
efeitos do desenvolvimento. 

hereditariedade Características 
congênitas herdadas dos pais 
biológicos.  

ambiente Totalidade das influências 
não hereditárias ou experimentais no 
desenvolvimento. 

maturação Descoberta de uma 
seqüência natural universal de 
mudanças físicas e comportamentais, 
inclusive a aptidão de dominar novas 
habilidades. 

Referência 3

Que tipos de influências tornam 
uma criança diferente de outra? 
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dos eventos, como a primeira palavra, o primeiro passo, a primeira menstruação ou ejaculação no-
turna e o desenvolvimento do raciocínio lógico. Entretanto, essas idades são apenas aproximadas. 
Só quando o desvio em relação à idade aproximada é extremo devemos considerar o desenvolvi-
mento excepcionalmente avançado ou atrasado. 

Portanto, na tentativa de entender o desenvolvimento da criança, precisamos observar as carac-
terísticas herdadas que são únicas para cada criança. Precisamos também considerar os vários fato-
res ambientais ou experimentais que afetam a criança, especialmente os contextos principais 
como família, comunidade, status socioeconômico, etnia e cultura. Precisamos considerar como 
a hereditariedade e o ambiente interagem. Isso será discutido no Capítulo 3. Devemos entender 
quais desenvolvimentos são basicamente de amadurecimento e quais estão mais sujeitos a dife-
renças individuais. É necessário observar as influências que afetam muitas pessoas ou a maioria 
delas em certa idade ou em um período da história, bem como aquelas que só afetam determina-
dos indivíduos. Finalmente, precisamos observar como o tempo pode acentuar o impacto de al-
gumas influências. 

Contextos do desenvolvimento
Seres humanos são seres sociais. Desde o início, eles se desenvolvem dentro de um contexto social 
e histórico. Para um bebê, o contexto imediato é normalmente a família; e a família, por sua vez, 
está sujeita às influências mais amplas e constantes da vizinhança, da comunidade e da sociedade. 

Família

A família nuclear é a unidade familiar e econômica em que a ligação de parentesco se estende a até 
duas gerações e que consiste em um ou dois genitores e seus filhos biológicos, adotados ou enteados. 
Tradicionalmente, a família nuclear com dois genitores tem sido a unidade familiar dominante nos 
Estados Unidos e em outras sociedades ocidentais. Pais e crianças geralmente trabalhavam lado a 
lado na fazenda da família. Hoje, a maioria das famílias norte-americanas é urbana; elas têm menos 
crianças e, em muitas famílias, ambos os genitores trabalham fora. As crianças passam boa parte do 
tempo na escola ou na creche. Filhos de pais divorciados podem viver com um dos pais ou podem 
se revezar entre eles. O lar pode conter um pai adotivo e filhos adotivos ou um companheiro de um 
dos genitores que more junto. Há um número crescente de lares de adultos solteiros e sem filhos, 
pais não casados e unidades familiares de homossexuais (Hernandez, 1997, 2004; Teachman, 
Tedrow & Crowder, 2000). 

Em muitas sociedades na Ásia, na África e na América Latina e entre algumas famílias norte-
americanas que têm suas linhagens nesses continentes, a família estendida (ou extensa) — núcleo 
familiar no qual o grau de parentesco é composto de várias gerações de avós, tias, tios, primos e 
parentes mais distantes — é a forma tradicional da família. Muitas pessoas, ou a maioria delas, vi-
vem em lares de famílias estendidas, onde têm contato diário com os parentes. Em geral, os adultos 
dividem as responsabilidades para o sustento e a criação das crianças, e as crianças são responsáveis 
por irmãos e irmãs mais novos. Esses lares com freqüência são comandados pelas mulheres (Aaron, 
Parker, Ortega & Calhoun, 1999; Johnson et al., 2003). Atualmente, a família estendida está se 
tornando menos comum em países em desenvolvimento em virtude da industrialização e da migra-
ção para centros urbanos (Brown, 1990; Gorman, 1993). 

Status socioeconômico e comunidade

O status socioeconômico (SES) envolve renda, educação e ocupação. Neste livro, examinamos 
muitos estudos que relacionam o SES aos processos de desenvolvimento (como as interações verbais 
das mães com as crianças) e aos efeitos do desenvolvimento (como a saúde e o desempenho cognitivo; 
Tabela 1-2). O status socioeconômico afeta esses resultados indiretamente por meio de fatores associados 
aos tipos de lares e comunidades em que as crianças vivem e a qualidade da nutrição, assistência médica, 
supervisão, educação formal e outras oportunidades disponíveis para elas. 

A pobreza, especialmente se for prolongada, é prejudicial ao bem-estar físico, cognitivo e psi-
cossocial das crianças e suas famílias. Crianças pobres têm maior probabilidade de ter problemas 
emocionais ou de comportamento, e seu potencial cognitivo e desempenho escolar sofrem ainda 
mais (Evans, 2004). Os danos causados pela pobreza podem ser indiretos, por meio do impacto 
que ela causa no estado emocional dos pais, nas ações dos pais e no ambiente doméstico que criam 
(veja o Capítulo 14). As ameaças ao bem-estar se multiplicam caso, como freqüentemente acontece, 

família nuclear Unidade familiar 
e econômica que abrange duas 
gerações de parentesco, constituída 
por um ou dois genitores e seus filhos 
biológicos, adotados ou enteados. 

família estendida Rede de 
parentesco que compreende várias 
gerações de pais, crianças e outros 
parentes, os quais, às vezes, vivem 
juntos em um único lar. 

status socioeconômico (SES) 
Combinação de fatores econômicos 
e sociais, inclusive renda, educação 
e profissão, que descrevem um 
indivíduo ou uma família.
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Tabela 1-2 A pobreza atinge as crianças

Efeitos
Risco mais alto para crianças 
de baixa renda

Saúde 

Morte no primeiro ano de vida 1,6 vez mais provável

Nascimento prematuro (antes de 37 semanas) 1,8 vez mais provável

Baixo peso no nascimento 1,9 vez mais provável

Acompanhamento pré-natal inadequado 2,8 vezes mais provável

Falta de assistência de saúde regular 2,7 vezes mais provável

Alimentação insuficiente em algum momento nos últimos 4 meses 8,0 vezes mais provável

Escolaridade

Notas mais baixas em matemática dos 7 aos 8 anos 5 pontos mais baixas

Notas mais baixas em leitura dos 7 aos 8 anos 4 pontos mais baixas

Repetência de ano escolar 2,0 vezes mais provável

Expulsão da escola 3,4 vezes mais provável

Evasão da escola dos 16 aos 24 anos 3,5 vezes mais provável

Conclusão de curso superior de 4 anos 50% provável 

Fonte: Children’s Defense Fund, 2004.

vários fatores de risco — condições que aumentam a probabilidade de um efeito negativo — 
coexistam. Crianças de famílias mais abastadas também podem estar em risco. Diante da pressão 
para alcançar sucesso e freqüentemente deixadas por conta própria por pais ocupados, essas 
crianças demonstram altas taxas de abuso de substâncias, ansiedade e depressão (Luthar & 
Latendresse, 2005). 

A composição de uma comunidade afeta a maneira como as crianças evoluem. Viver em uma 
comunidade pobre com grande número de pessoas desempregadas e necessitadas de assistência torna 
menos provável que um suporte social eficaz esteja disponível (Black & Krishnakumar, 1998). Entre-
tanto, a resiliência de pessoas como Oprah Winfrey e o ex-presidente Bill Clinton, que saíram da po-
breza e da privação para experimentar o sucesso, mostra que o desenvolvimento positivo pode 
acontecer a despeito de sérios fatores de risco (Kim-Cohen, Moffitt, Caspi & Taylor, 2004).

Em Auburn, Nova York, uma família 
acende o Kinara, uma cerimônia que 
celebra a primeira colheita, parte 
da celebração afro-americana do 
Kwanzaa. A família uniu-se a outras 
na igreja local Unitarian Universalist 
para celebrar o solstício de inverno, 
o Hanukkah e o Kwanzaa. A reunião 
contou com histórias e canções de 
várias tradições culturais.

fatores de risco Condições que 
aumentam a probabilidade de um 
desenvolvimento negativo.
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Cultura e raça/etnia
Os pesquisadores prestam mais atenção às diferenças culturais e étnicas hoje do que no passado. No 
entanto, é difícil apresentar uma imagem verdadeiramente abrangente dessas diferenças, tanto 
porque as minorias ainda estão sub-representadas nas pesquisas de desenvolvimento como pelas 
complicações para definir identidades culturais e étnicas. 

A cultura é relativa ao modo de vida de uma sociedade ou grupo como um todo, inclusive 
costumes, tradições, leis, conhecimento, crenças, valores, linguagem e produtos físicos, desde fer-
ramentas até trabalhos artísticos — enfim, todos os comportamentos e as atitudes aprendidos, com-
partilhados e transmitidos entre membros de um grupo social. A cultura está em constante mudança, 
normalmente em razão do contato com outras culturas. Hoje, por exemplo, a música norte-america-
na é ouvida pelo mundo. 

Um grupo étnico é aquele formado por pessoas unidas em torno de determinada cultura, an-
cestrais, religião, língua e/ou origens de nacionalidade, que contribuem para o senso de identidade 
compartilhada e atitudes, crenças e valores compartilhados. Os padrões étnicos e culturais afetam o 
desenvolvimento da criança em virtude de sua influência sobre a composição do lar, seus recursos 
econômicos e sociais, a maneira como seus membros atuam em relação aos outros, os alimentos que 
ingerem, os jogos que as crianças jogam, a maneira como aprendem, seu desempenho na escola, as 
ocupações dos adultos e a maneira como os membros da família pensam e percebem o mundo. Por 
exemplo, nos Estados Unidos, filhos de imigrantes têm quase o dobro de probabilidade de viver 
com famílias estendidas e menor probabilidade de ter mães que trabalhem fora do que as crianças 
nativas (Hernandez, 2004; Shields & Behrman, 2004). Entretanto, com o tempo, os imigrantes ou 
os grupos minoritários tendem a se aculturar, ou adaptar-se, aprendendo o idioma, os costumes e as 
atitudes necessárias para progredir na cultura dominante enquanto tentam preservar alguns de seus 
valores e práticas culturais (Johnson et al., 2003). 

Os Estados Unidos sempre foram uma nação de imigrantes e grupos étnicos, mas as origens 
étnicas da população imigrante mudaram da Europa e do Canadá para a Ásia e a América Latina 
(Hernandez, 2004). Em 2003, 31% da população norte-americana pertencia a uma minoria étnica 
— afro-americanos, hispânicos, índios norte-americanos, ou asiáticos e ilhéus do Pacífico — o que 
representa um aumento triplicado desde os anos de 1930 (U.S. Census Bureau, 1930, 2003). Proje-
ta-se que por volta de 2040 a população minoritária terá aumentado para 50% (Hernandez, 2004; 
Figura 1-2).
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Percentuais passados e projetados 
de crianças norte-americanas em 
grupos raciais/étnicos específicos. 

Fonte: Hernandez, 2004, p. 18, Figura 1. 
Dados do programa Population 
Projections, Population Division, U.S. 
Census Bureau, publicado em 13 de 
janeiro de 2000.

cultura Modo de vida de uma 
sociedade ou grupo como um 
todo, inclusive costumes, tradições, 
crenças, valores, linguagem e produtos 
físicos — que compreende todo o 
comportamento aprendido e passado 
de pais para filhos. 

grupo étnico Grupo unido por 
ancestrais, raça, religião, língua  
e/ou origens de nacionalidade, que 
contribuem para o senso de identidade 
compartilhada. 
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Além disso, há grande diversidade dentro dos grupos étnicos. A “maioria branca” de descen-
dentes de europeus é composta de várias etnias distintas — alemães, belgas, irlandeses, franceses, 
italianos etc. Os cubano-americanos, porto-riquenhos e mexicano-americanos — todos hispano-
americanos — têm diferentes histórias e culturas (Johnson et al., 2003; Sternberg, Grigorenko & 
Kidd, 2005). Os afro-americanos do sul rural são diferentes daqueles de ascendência caribenha. Os 
asiático-americanos são procedentes de uma variedade de países com culturas distintas, desde o 
moderno e industrial Japão até a China comunista e as remotas montanhas do Nepal, onde muitas 
pessoas ainda adotam o modo de vida de seus ancestrais. Os índios americanos são formados por 
centenas de nações, tribos, grupos e aldeias reconhecidas. 

O termo raça, histórica e popularmente visto como uma categoria biológica identificável, é 
agora aceito pela maioria dos acadêmicos como um conceito social. Não há consenso científico 
claro sobre sua definição e é impossível avaliá-lo com segurança (American Academy of Pediatrics 
Committee on Pediatric Research, 2000; Bonham, Warshauer-Baker & Collins, 2005; Helms,  
Jernigan & Mascher, 2005; Lin & Kelsey, 2000; Smedley & Smedley, 2005; Sternberg et al, 2005). 
A variação genética humana ocorre em um amplo continuum, e 90% dessa variação ocorre mais 
dentro das raças do que entre raças socialmente definidas (Bonham et al., 2005; Ossorio & Duster, 
2005). No entanto, a raça como categoria social continua sendo um fator em pesquisa porque faz 
diferença em “como os indivíduos são tratados, onde eles vivem, suas oportunidades de emprego, 
a qualidade da assistência médica que recebem e a possibilidade de [eles] poderem participar inte-
gralmente” de sua sociedade (Smedley & Smedley, 2005, p. 23). 

As categorias de cultura, raça e etnia são flexíveis (Bonham et al., 2005; Sternberg et al., 2005), 
“continuamente modeladas e redefinidas por forças sociais e políticas” (Fisher et al., 2002, p. 1.026). 
A dispersão geográfica e o casamento consanguíneo, em conjunto com a adaptação a condições 
locais variáveis, produziram grande heterogeneidade de características físicas e culturais entre as 
populações (Smedley & Smedley, 2005; Sternberg et al., 2005). Desse modo, uma pessoa como o 
campeão de golfe Tiger Woods, que tem um pai negro e uma mãe asiática americana, pode classifi-
car-se em mais de uma categoria racial/étnica e identificar-se mais fortemente com uma ou outra em 
momentos diferentes (Hitlin, Brown & Elder, 2006; Lin & Kelsey, 2000). Um termo como negro ou 
hispânico pode ser uma falácia étnica: uma excessiva generalização que turva ou obscurece essas 
variações (Parke, 2004; Trimble & Dickson, 2005). 

O contexto histórico
No passado, os cientistas do desenvolvimento deram pouca atenção ao contexto histórico — o 
período de tempo no qual as pessoas vivem e crescem. Depois, à medida que os primeiros estudos 
longitudinais da infância se estenderam até a idade adulta, os investigadores começaram a voltar a 
atenção para o modo como determinadas experiências, ligadas ao momento e ao lugar, afetam o 
curso de vida das crianças. No estudo de Terman, por exemplo, a idade adulta foi atingida na década 
de 1930, durante a Grande Depressão; no estudo de Oakland, durante a Segunda Guerra Mundial 
(Quadro 1-1); e no de Berkeley, por volta de 1950, o período do boom do pós-guerra. O que 
significou ser uma criança em cada um desses períodos? E ser um adolescente? E tornar-se um 
adulto? As respostas diferem de maneiras específicas e importantes. Hoje, como discutiremos na 
próxima seção, o contexto histórico é parte importante do estudo do desenvolvimento. 

Influências normativas e não normativas
Para entender as similaridades e as diferenças no desenvolvimento, devemos observar as influências 
normativas — aquelas que afetam muitas ou a maioria das pessoas — e aquelas que só afetam 
determinados indivíduos. 

As influências normativas por idade são muito similares para pessoas de determinada faixa 
etária. Elas incluem eventos biológicos (como a puberdade) e eventos sociais (como a entrada na 
fase de educação formal). O tempo dos eventos biológicos é fixo, seguindo uma variação normal 
(crianças não experimentam a puberdade aos 3 anos). Já o tempo dos eventos sociais é mais fle-
xível e varia em diferentes épocas e lugares, de acordo com limites relativos ao amadurecimento. 
As crianças nas sociedades industriais ocidentais geralmente iniciam a educação formal por vol-
ta dos 5 ou 6 anos; mas em alguns países em desenvolvimento começam bem mais tarde, se é que 
começam. 

As influências normativas por período histórico são eventos significativos (como a Grande 
Depressão ou a Segunda Guerra Mundial) que modelam comportamentos e atitudes de uma gera-
ção histórica: grupo de pessoas que experimentou o evento em um momento de formação de suas 

Qual é sua opinião

De que forma você seria se •	
tivesse crescido em uma 
cultura diferente  
da sua? 

Checklist

Você poderia... 

Explicar por que as diferenças  ✔

individuais tendem a aumentar 
com a idade? 

Dar exemplos das influências  ✔

da família e da composição 
da comunidade, do status 
socioeconômico, da cultura, 
da raça/etnia e do contexto 
histórico? 

falácia étnica Excessiva 
generalização sobre um grupo étnico 
ou cultural que turva ou obscurece 
variações dentro do grupo ou o 
sobrepõe com outros grupos. 

normativa Característica de um 
evento que ocorre de maneira similar 
para a maioria das pessoas de um 
grupo. 

geração histórica Grupo de 
pessoas fortemente influenciadas, 
durante seu período de formação, 
por um evento histórico relevante. 

?
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Quadro 1-1 Estudando o curso de 
vida: crescendo em tempos difíceis

Devemos a consciência da necessidade de observar o curso de 
vida em seu contexto social e histórico em parte a Glen H. Elder Jr. 
Em 1962, Elder chegou ao campus da University of Califor nia, 
Berkeley, para trabalhar no Oakland Growth Study (Estudo do De-
senvolvimento de Oakland), um estudo longitudinal do desenvolvi-
mento social e emocional de 167 jovens urbanos nascidos por volta 
de 1920. O estudo começou no início da Grande Depressão, na dé-
cada de 1930, quando os participantes — metade deles proveniente 
de lares de classe média e que tinha passado a infância durante os 
“loucos anos de 1920” — estavam entrando na adolescência. Elder 
(1974) observou como a desordem social pode alterar os processos 
da família e, por meio destes, o desenvolvimento das crianças. 

À medida que a crise econômica mudava a vida dos pais, muda-
va também a das crianças. As famílias desprovidas redefiniram os 
papéis econômicos. Os pais, preocupados com o desemprego e irri-
tados com a perda de status dentro da família, às vezes bebiam mui-
to. As mães conseguiram trabalho fora de casa e adquiriram mais 
autoridade parental. Os casais brigavam mais. Os adolescentes apre-
sentavam dificuldades no desenvolvimento. 

Não obstante, para os meninos em particular, os efeitos de longo 
prazo da difícil experiência não eram inteiramente negativos. Meni-
nos que conseguiram trabalho para ajudar a família tornaram-se 
mais independentes e mais capazes de escapar da atmosfera estres-
sante da família do que as meninas, que ajudavam em casa. Os ho-
mens adultos estavam fortemente voltados para o trabalho, mas 
também valorizavam as atividades da família e cultivavam a res-
ponsabilidade em seus filhos. 

Elder notou que os efeitos de uma grande crise econômica de-
pendem do estágio de desenvolvimento da criança. As crianças da 
pesquisa de Oakland já eram adolescentes na década de 1930. Elas 
podiam recorrer aos próprios recursos emocionais, cognitivos e eco-
nômicos. Uma criança nascida em 1929 dependia integralmente da 
família. No entanto, os pais das crianças de Oakland, por serem 
mais velhos, talvez tenham sido menos resilientes com relação ao 
desemprego e sua vulnerabilidade emocional pode ter afetado a sin-
tonia da vida familiar e seu modo de tratar as crianças. 

Cinqüenta anos depois da Grande Depressão, no começo da dé-
cada de 1980, uma queda abrupta do valor das propriedades rurais 
do centro-oeste levou muitas famílias do campo ao endividamento 
ou para fora das terras. Essa crise rural deu a Elder a oportunidade 
de replicar sua pesquisa anterior com famílias que sofriam em con-
seqüência da depressão econômica, dessa vez em um cenário rural. 
Em 1989, Elder e seus colegas (Conger & Elder, 1994; Conger et 
al., 1993) entrevistaram 451 famílias do campo e de pequenas cida-
des de Iowa, formadas por pais com um filho na 7a série e outro com 
pelo menos 4 anos de idade. Os pesquisadores também filmaram as 
interações das famílias. Naquele momento, nenhuma família per-
tencente às minorias vivia em Iowa e, por isso, todas as famílias 
participantes eram brancas. 

Como no estudo da época da Depressão, muitos desses pais ru-
rais, diante da pressão das dificuldades econômicas, desenvolveram 
problemas emocionais. Os pais deprimidos tinham maior probabili-
dade de brigar entre si e de tratar mal seus filhos ou se afastar deles. 
As crianças, por sua vez, tinham tendência à perda da autoconfian-
ça, à impopularidade e ao baixo desempenho na escola. Entretanto, 
enquanto na década de 1980 esse padrão de comportamento dos 
pais era típico de ambos, nos anos de 1930 era menos provável com 
as mães, cujo papel econômico antes da crise era mais marginal 
(Conger & Elder, 1994; Conger et al., 1993; Elder, 1998). 

O estudo de Iowa, agora chamado Family Transitions Project 
(Projeto sobre as Transições da Família), permanece. Os membros 

das famílias continuaram sendo entrevistados anualmente, com ênfa-
se em como uma crise na família, vivida no período da pré-adoles-
cência, afeta a transição para a idade adulta. Os pré-adolescentes ou 
adolescentes, que estavam na 7a série quando o estudo começou, fo-
ram acompanhados até o Ensino Superior. A cada ano eles preen-
chiam uma lista de eventos estressantes que experimentaram, eram 
submetidos a testes para avaliação da ansiedade e da depressão e a 
auto-relatos de atividades delinqüentes. Foi observado um ciclo de 
autoconsolidação tanto para meninos quanto para meninas. Os even-
tos familiares negativos, como crise econômica, doença e problemas 
na escola, tenderam a intensificar a tristeza, o medo e a conduta anti-
social, que, por sua vez, conduziram a futuras adversidades, tais 
como o divórcio dos pais (Kim, Conger, Elder & Lorenz, 2003). 

O trabalho de Elder, como outros estudos do curso de vida, abre 
para os pesquisadores uma perspectiva para os processos de desen-
volvimento e suas ligações com mudanças socioeconômicas. Isso 
poderá permitir a observação dos efeitos de longo prazo das dificul-
dades na vida das pessoas que as experimentaram em diferentes 
idades e em diferentes situações familiares.
Fonte: Salvo indicação em contrário, esta discussão é fundamentada em Elder, 1998.

Qual é sua opinião

Você consegue se lembrar de um evento cultural importante em sua 
existência que tenha moldado a vida de famílias e crianças? Como 
você faria o estudo desses efeitos? 

Confira

Para mais informações sobre esse tópico, visite www.michigan.gov/ 
hal/0, 1607,7-160-17451_18670_18793-53511--,00.html (“Remi-
niscences of the Great Depression”, publicadas originalmente na 
Michigan History Magazine, janeiro/fevereiro, 1982 (vol. 66, n. 1).) 
Leia uma das histórias nesse site e observe como a Grande Depres-
são parece ter afetado a vida da pessoa cuja história é contada. 

?

!

O mundo social

Os estudos de Glen Elder sobre crianças que cresceram durante a 
Grande Depressão mostraram como um evento sócio-histórico 
importante pode afetar o desenvolvimento atual e futuro das crianças. 
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vidas. Por exemplo, as gerações que chegaram à puberdade durante a Grande Depressão e a Segun-
da Guerra Mundial tendem a apresentar forte senso de interdependência e de confiança social, o que 
diminuiu entre as gerações mais recentes (Rogler, 2002). Dependendo de quando e onde elas vivem, 
gerações inteiras podem sentir o impacto da fome, de explosões nucleares ou de ataques terroristas. 
Nos países ocidentais, os avanços no atendimento à saúde, bem como as melhorias na alimentação 
e no saneamento básico, reduziram consideravelmente a mortalidade neonatal e infantil. Hoje, en-
quanto as crianças crescem, elas são influenciadas por computadores, TV digital, Internet e outros 
progressos tecnológicos. As mudanças sociais, como o aumento do número de mães no mercado de 
trabalho, alteraram de maneira significativa a vida familiar. 

Uma geração histórica não é o mesmo que uma coorte: grupo de pessoas nascidas mais ou 
menos na mesma época. Uma geração histórica pode conter mais de uma coorte, mas nem todas as 
coortes fazem parte das gerações históricas, a menos que vivenciem eventos históricos importantes 
em um momento de formação fundamental de suas vidas (Rogler, 2002). 

Influências não normativas são eventos não usuais que têm grande impacto na vida dos indi-
víduos e podem causar estresse porque são inesperados. Elas compreendem tanto eventos típicos 
que acontecem em determinado período da vida (casamento no início da adolescência ou morte de 
um dos pais quando a criança é ainda pequena) quanto eventos atípicos (malformação congênita ou 
participação em um acidente aéreo). Também podem incluir, é claro, eventos felizes (ganhar na 
loteria). Os jovens podem ajudar a criar eventos não normativos — por exemplo, dirigindo depois 
de ingerir álcool ou concorrendo a uma bolsa de estudos — e, assim, participar ativamente do pró-
prio desenvolvimento. 

O momento das influências: períodos críticos ou sensíveis
Em um conhecido estudo, Konrad Lorenz (1957), um zoólogo austríaco, andou, grasnou e “bateu” 
os braços como um pato — e conseguiu que patinhos recém-nascidos o seguissem como seguiriam 
a mamãe pata. Lorenz mostrou que os patinhos recém-nascidos seguirão instintivamente o primeiro 
objeto em movimento que virem, independentemente de ser ou não um membro de sua espécie. 
Esse fenômeno é denominado imprinting, e Lorenz acreditava que é automático e irreversível. 
Normalmente, esse vínculo instintivo é estabelecido com a mãe; mas, se o curso natural dos eventos 
for perturbado, outros vínculos, como o estabelecido com Lorenz — ou nenhum —, podem se 
formar. O imprinting, afirmou Lorenz, é o resultado de uma predisposição para o aprendizado: a 
disposição do sistema nervoso de um organismo para adquirir determinadas informações durante 
um breve período crítico no começo da vida. 

Período crítico é uma época específica em que determinado evento ou sua ausência tem im-
pacto no desenvolvimento. Se um evento necessário não acontecer durante um período crítico do 
processo de amadurecimento, o desenvolvimento não ocorrerá e os padrões anormais resultantes 
podem ser irreversíveis (Knudsen, 1999; Kuhl, Conboy, Padden, Nelson & Pruitt, 2005). Entretan-
to, a duração de um período crítico não é fixada em termos absolutos; se as condições de desenvol-
vimento dos patinhos são modificadas para desacelerar seu crescimento, o período crítico normal 
para o imprinting pode ser estendido e o próprio imprinting pode ser revertido (Bruer, 2001). 

Será que os seres humanos experimentam períodos críticos? Um exemplo disso ocorre durante 
a gestação. Se uma mulher é exposta a raios X, toma determinadas drogas ou contrai algumas 
doenças em determinados períodos da gravidez, o feto pode apresentar efeitos específicos, depen-
dendo da natureza e do momento do “choque”. Os períodos críticos também acontecem no começo 
da infância. Uma criança privada de determinados tipos de experiência durante um período crítico 
tem maior probabilidade de apresentar deficiências permanentes no desenvolvimento físico. Por 
exemplo, se um problema muscular que interfira na capacidade para focar ambos os olhos no mes-
mo objeto não for corrigido logo no começo, os mecanismos do cérebro necessários à percepção da 
profundidade binocular provavelmente não se desenvolverão (Bushnell & Boudreau, 1993).  

O conceito de períodos críticos é controverso. Pelo fato de muitos aspectos do desenvolvimen-
to, mesmo no domínio físico, terem apresentado plasticidade, ou modificabilidade de desempenho, 
talvez seja mais útil pensar sobre períodos sensíveis, quando o desenvolvimento da criança é espe-
cialmente reativo a determinados tipos de experiências; entretanto, as experiências posteriores con-
tinuam a influenciar o desenvolvimento (Bruer, 2001; Knudson, 1999; Kuhl et al., 2005). No 
Quadro 1-2, há uma discussão de como os conceitos de períodos críticos e sensíveis se aplicam ao 
desenvolvimento da linguagem.

Checklist

Você poderia...

Dar exemplos de influências  ✔

normativas etárias, normativas 
históricas e influências não 
normativas? (Inclua algumas 
influências normativas 
históricas que interferiram em 
diferentes gerações.) 

Explicar o conceito de  ✔

períodos críticos e dar 
exemplos? 

coorte Grupo de pessoas nascidas 
mais ou menos na mesma época. 

não normativa Característica de um 
evento não usual que acontece a 
determinada pessoa ou um evento 
típico que acontece em um período 
não habitual da vida. 

imprinting Forma instintiva de 
aprendizagem na qual, durante um 
período crítico no desenvolvimento 
precoce, um animal jovem estabelece 
um vínculo com o primeiro objeto 
móvel que vê, normalmente a mãe. 

período crítico Época específica 
em que determinado evento, ou sua 
ausência, tem um impacto específico 
no desenvolvimento. 

plasticidade Capacidade de 
mudança do desempenho. 

períodos sensíveis Momentos do 
desenvolvimento em que a pessoa 
está particularmente aberta a 
determinados tipos de experiência. 

Qual é sua opinião

Você consegue se lembrar de •	
um evento cultural importante 
que tenha moldado sua vida? 
De que maneira sua vida foi 
afetada? 

?
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Em 1970, uma menina de 13 anos chamada Genie (nome fictício) 
foi descoberta em um subúrbio de Los Angeles (Curtiss, 1977; 
Fromkin, Krashen, Curtiss, Rigler & Rigler, 1974; Pines, 1981; 
Rymer, 1993). Vítima de violência por parte do pai, ela foi confina-
da por quase 12 anos em um pequeno quarto na casa dos pais, amar-
rada a uma espécie de “troninho” (vaso sanitário) e isolada do 
contato humano normal. Ela pesava só 29,5 kg, não conseguia esti-
car os braços ou as pernas nem mastigar, não tinha controle sobre a 
bexiga e os intestinos e não falava. Reconhecia apenas seu nome e a 
palavra sorry (desculpe). 

Exatamente três anos antes, Eric Lenneberg (1967, 1969) suge-
riu que há um período crítico para a aquisição da linguagem, que 
começa no início do primeiro ano de vida e termina próximo à pu-
berdade. Lenneberg argumentou que seria difícil, ou até impossível, 
uma criança que ainda não tivesse adquirido a linguagem fazê-lo 
após aquela idade. 

A descoberta de Genie acabou propiciando um teste da hipótese 
de Lenneberg. Genie poderia aprender a falar, ou já era muito tarde? 
O National Institutes of Mental Health (NIMH) iniciou um estudo, 
e um grupo de pesquisadores assumiu o comando dos cuidados de 
Genie, aplicando-lhe vários testes e treinamento intensivo da lin-
guagem.  

O progresso de Genie durante os anos seguintes (antes de o 
NIMH suspender o financiamento e a mãe recuperar a custódia e 
isolá-la do contato com os profissionais que a ensinavam) tanto de-
safia quanto sustenta a idéia de um período crítico para a aquisição 
da linguagem. Genie aprendeu algumas palavras simples e podia 
juntá-las em sentenças primitivas, mas regradas. Ela também apren-
deu os fundamentos da linguagem dos sinais. No entanto, nunca 
usou a linguagem normalmente, e “seu discurso permaneceu, na 
maior parte, como um telegrama um tanto confuso” (Pines, 1981, 
p. 29). Quando sua mãe, incapaz de cuidar dela, a entregou a diver-
sos lares adotivos violentos, ela retornou ao silêncio total. 

Estudos de casos como os de Genie e Victor, o menino selva-
gem de Aveyron, ilustram a dificuldade de aquisição da linguagem 
depois dos primeiros anos de vida; entretanto, por haver tantos 
fatores complicadores, eles não permitem chegar a conclusões de-
finitivas sobre a possibilidade dessa aquisição. Por causa da plas-
ticidade do cérebro, alguns pesquisadores consideram os anos que 
antecedem a puberdade um período mais sensível que crítico para 
o aprendizado da linguagem (Newport, Bavelier & Neville, 2001; 
Schumann, 1997). As pesquisas de imagens do cérebro revelaram 
que, apesar de as partes do cérebro mais adequadas ao processa-
mento da linguagem serem danificadas no início da infância, um 
desenvolvimento da linguagem próximo ao normal pode continuar 
à medida que outras partes do cérebro assumem o comando 
(Boatman et al., 1999; Hertz-Pannier et al., 2002; M. H. Johnson, 
1998). De fato, acontecem mudanças na organização e na utiliza-
ção do cérebro ao longo do aprendizado normal da linguagem (M. 
H. Johnson, 1998; Neville & Bavelier, 1998). Neurocientistas 
também observaram diferentes padrões da atividade cerebral du-

rante o processamento da linguagem entre pessoas que aprende-
ram a Língua de Sinais Americana (ASL) como linguagem nativa 
e aquelas que a aprenderam como segunda língua, após a puberda-
de (Newman, Bavelier, Corina, Jezzard & Neville, 2002). 

Outra pesquisa concentrou-se em um período crítico mais curto 
no começo da vida. Em algum momento, entre os 6 e os 12 meses, 
os bebês normalmente começam a se “especializar” em perceber os 
sons de suas línguas nativas e a perder a capacidade de perceber 
sons de outras línguas. Em um estudo (Kuhl, Conboy, Padden, Nel-
son & Pruitt, 2005; veja o Capítulo 7), bebês que, aos 7 meses, já 
tinham desenvolvido essa percepção fonética especializada, dois 
anos mais tarde apresentaram habilidades de linguagem mais avan-
çadas do que os bebês que aos 7 meses eram mais capazes de discri-
minar sons não nativos. Essa pesquisa, sugerem os pesquisadores, 
pode apontar para a existência de um período crítico para a percep-
ção fonética: se os bebês não começam a se concentrar exclusiva-
mente nos sons de suas línguas nativas durante aquele período, seu 
desenvolvimento da linguagem é desacelerado. Isso talvez explique 
por que o aprendizado de uma segunda língua na idade adulta não é 
tão fácil quanto nos primeiros anos da infância (Newport, 1991). 

Se existe tanto um período crítico quanto um período sensível 
para o aprendizado da linguagem, o que explica isso? Os mecanis-
mos do cérebro para a aquisição de linguagem declinam à medida 
que o cérebro amadurece? Isso poderia parecer estranho, já que ou-
tras habilidades melhoram. Uma hipótese alternativa é que esse 
aprimoramento na sofisticação cognitiva interfere na capacidade de 
um adolescente ou de um adulto aprender um idioma. As crianças 
pequenas adquirem a linguagem em pequenos blocos, que podem 
ser prontamente aprendidos. Os mais velhos, quando começam a 
aprender um idioma, tendem a absorver grande quantidade de uma 
vez e podem ter problemas para analisar e interpretar essas informa-
ções (Newport, 1991). 

Qual é sua opinião

Você vê algum problema ético nos estudos de Genie e Victor? O 
conhecimento adquirido com esses estudos traz algum possível dano 
aos indivíduos envolvidos? (Lembre-se desta pergunta e de sua res-
posta ao ler a seção sobre a ética da pesquisa no Capítulo 2).

Confira

Para mais informações sobre este tópico, visite www.alphadictionary.
com/articles/ling001.html. Essa página foi desenvolvida pelo pro-
fessor Robert Beard, do Programa de Lingüística da Bucknell Uni-
versity. Nela você encontrará uma visão geral sucinta e precisa 
sobre a questão hereditariedade–ambiente no que concerne à aquisi-
ção da linguagem. Podem ser encontrados também links para outros 
sites relacionados.

?

!

O mundo da pesquisa

Quadro 1-2 Há um período crítico para a aquisição da linguagem?
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Um consenso emergente
À medida que o estudo das crianças evoluiu, um amplo consenso surgiu sobre vários pontos fundamentais 
relacionados ao desenvolvimento delas, os quais resumem nossa introdução a este livro: 

1. Como mencionamos, todos os domínios do desenvolvimento estão inter-relacionados. Embo-
ra os cientistas do desenvolvimento com freqüência observem separadamente os três domí-
nios ou aspectos do desenvolvimento, cada um deles afeta os outros. 

2. O desenvolvimento normal inclui uma ampla gama de diferenças individuais dentro dos pro-
cessos gerais que as crianças seguem enquanto se desenvolvem. Cada criança, desde o início, 
é diferente de qualquer outra no mundo. Uma é expansiva, outra é tímida. Uma é ágil, outra 
é desajeitada. Algumas influências no desenvolvimento individual são inatas; outras vêm da 
experiência. Na maioria das vezes, ambos os tipos de influências trabalham juntos. As carac-
terísticas da família, o gênero, a classe social, a raça/etnia e a presença ou a ausência de defi-
ciências físicas, mentais ou emocionais — tudo isso afeta a maneira como uma criança se 
desenvolve dentro dos processos universais do amadurecimento humano. 

3. As crianças ajudam a moldar o próprio desenvolvimento e influenciam as respostas dos ou-
tros para elas. Desde o começo, por meio das respostas que despertam nos outros, os bebês 
moldam seu ambiente e respondem ao ambiente que ajudaram a criar. A influência é bidire-
cional: quando os bebês balbuciam e murmuram, os adultos tendem a falar com eles, o que 
faz os bebês “falarem” mais. 

4. Contextos históricos e culturais influenciam fortemente o desenvolvimento. Cada criança se 
desenvolve dentro de um ambiente específico, delimitado pelo tempo e pelo lugar. Uma criança 
nascida hoje nos Estados Unidos é propensa a ter experiências muito diferentes de uma crian-
ça nascida na América colonial ou de uma criança nascida na Groenlândia ou no Afeganistão. 

5. As primeiras experiências são importantes, mas as crianças podem ser consideravelmente 
resilientes. Um incidente traumático ou uma infância marcada pela privação podem ter con-
seqüências emocionais graves, mas as histórias de vida de diversas pessoas mostram que os 
efeitos de experiências dolorosas, como crescer na pobreza ou lidar com a morte de um dos 
pais, podem freqüentemente ser superados. 

6. O desenvolvimento na infância é parte do desenvolvimento por todo o curso de vida. No passado, 
acreditava-se que crescimento e desenvolvimento terminam, como o exposto neste livro, com a 
adolescência. Hoje, a maioria dos cientistas do desenvolvimento concorda que o desenvolvimento 
continua por toda a vida. Enquanto as pessoas viverem, elas terão potencial para mudar. 

Checklist

Você poderia...

Resumir seis pontos  ✔

fundamentais de consenso 
decorrentes do estudo do 
desenvolvimento da criança? 

Revisão
Pensando novamente na vinheta do Foco sobre Victor, o menino selvagem de Aveyron, no início 
deste capítulo, de que maneira a história de Victor ilustra os seguintes temas do capítulo? 

Como o estudo do desenvolvimento da criança tornou-se mais •	
científico
A interdependência dos domínios do desenvolvimento•	
As influências da hereditariedade, do ambiente e da •	
maturação

A importância das influências contextuais e históricas•	
O papel das influências não normativas e dos períodos críticos ou •	
sensíveis

Agora que você fez uma breve introdução ao campo do desenvolvimento da criança e seus conceitos básicos, podemos estudar mais 
detalhadamente as questões sobre as quais os cientistas do desenvolvimento pensam e como eles fazem seus trabalhos. No Capítulo 2, 
discutiremos algumas teorias influentes sobre como o desenvolvimento acontece e os métodos que os pesquisadores usam para estudá-lo. 

Resumo e termos-chave
O estudo do desenvolvimento da criança:
antes e agora 

 Referência 1 O que é o desenvolvimento da criança e como seu 
estudo evoluiu? 

O desenvolvimento da criança como um campo de estudo •	
científico está voltado para os processos de mudança e 
estabilidade desde a concepção até a adolescência. 

O estudo científico do desenvolvimento da criança começou no •	
fim do século XIX. A adolescência não foi considerada uma fase 
separada do desenvolvimento até o começo do século XX. 
O campo do desenvolvimento da criança é agora parte do estudo 
de todo o curso da vida ou do desenvolvimento humano. 
As maneiras de estudar o desenvolvimento da criança ainda estão •	
evoluindo, com o uso de tecnologias avançadas. 

Referência 4

Quais os seis pontos fundamentais 
relacionados ao desenvolvimento 
da criança sobre os quais há 
consenso? 
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A distinção entre pesquisa básica e pesquisa aplicada tornou-se •	
menos significativa. 
Os cientistas do desenvolvimento estudam as mudanças no •	
desenvolvimento, tanto quantitativas quanto qualitativas, bem 
como a estabilidade da personalidade e do comportamento. 

desenvolvimento da criança (7) mudança quantitativa (7) 
mudança qualitativa (7)

O estudo do desenvolvimento da criança: 

conceitos básicos

 Referência 2 O que os cientistas do desenvolvimento estudam? 

Os três principais domínios ou aspectos do desenvolvimento que •	
os cientistas estudam são o físico, o cognitivo e o psicossocial. 
Cada um deles afeta os demais. 
O conceito de períodos de desenvolvimento é uma construção •	
social. Neste livro, o desenvolvimento da criança é dividido 
em cinco períodos: período pré-natal, primeira infância, 
segunda infância, terceira infância e puberdade e adolescência. 
Em cada período, a criança tem necessidades e habilidades de 
desenvolvimento características. 

desenvolvimento físico (10) desenvolvimento cognitivo (10)
desenvolvimento psicossocial (10) construção social (10) 

Influências no desenvolvimento 
 Referência 3 Que tipos de influências tornam uma criança diferente 
de outra? 

As influências no desenvolvimento vêm tanto da hereditariedade •	
quanto do ambiente. Muitas mudanças típicas durante a infância 
estão relacionadas ao amadurecimento. As diferenças individuais 
aumentam com a idade. 

Em algumas sociedades, predomina a família nuclear; em outras, •	
a família estendida (ou extensa). 
O status socioeconômico (SES) afeta esses processos e resulta-•	
dos, de acordo com a qualidade dos lares e ambientes das 
comunidades e da nutrição, da assistência médica, da supervisão 
e da educação formal. As influências mais fortes da comunidade 
são a renda e o capital humano. Muitos fatores de risco aumen-
tam a probabilidade de resultados negativos. 
Outras influências ambientais importantes têm origem na cultura, •	
na etnia e no contexto histórico. Em geral, nas sociedades de 
várias etnias, os grupos imigrantes assimilam a cultura dominan-
te enquanto preservam aspectos da própria cultura. 
As influências podem ser normativas (por idade ou por período •	
histórico) ou não normativas. 
Há fortes evidências de períodos críticos ou sensíveis para •	
determinados tipos de desenvolvimento precoce. 
diferenças individuais (12) hereditariedade (12) ambiente 
(12) maturação (12) família nuclear (13) família 
estendida  (13) status socioeconômico (SES) (13) fatores 
de risco (14) cultura (15) grupo étnico (15) falácia étnica 
(16) normativo (16) geração histórica (16) coorte  
(18) não normativo (18) imprinting (18)  período crítico 
(18) plasticidade (18) períodos sensíveis (18)

Um consenso emergente
 Referência 4 Quais os seis pontos fundamentais relacionados ao 
desenvolvimento da criança sobre os quais há consenso? 

Há consenso sobre vários pontos importantes. São eles: (1) a •	
inter-relação dos domínios do desenvolvimento; (2) a existência 
de uma ampla gama de diferenças individuais; (3) a bidireciona-
lidade da influência; (4) a importância da história e da cultura; 
(5) o potencial de resiliência das crianças e (6) a continuidade do 
desenvolvimento por toda a vida. 




