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O contexto social no
desenvolvimento
humano

INTRODUÇÃO
Essa apresentação tem o objetivo de
reunir três artigos, para a reflexão
sobre a importância do contexto
social no desenvolvimento humano,
tanto no âmbito escolar como nas
pesquisas.
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ARTIGO 1: O
desenvolvimento
individual, o
contexto social e
a prática de
pesquisa
Autor: Antonio Roazzi
Revista Psicologia: Ciência e profissão.
Data de publicação: Outubro de 2012.
Volume 7, número 2.
Acesso pela ultima vez: Setembro de
2021.
O mundo em que vivemos

A relação código-contexto na comunicação.

1

Kiminyo (1977) afirma a idéia de que a cultura
afeta a interpretação da comunicação.
Contexto e situação experimental

2

Nos últimos 20 anos, muitos pesquisadores se
tornaram interessados no papel do contexto da
situação experimental (Brown, Bransford,
Ferrara e Campione, 1983; Rogoff, 1982).

Implicações para a pesquisa

3

Pesquisadores deveriam considerar
cuidadosamente o fato de que indivíduos
respondem a outros indivíduos de diversas
maneiras e que estas se alteram conforme
culturas e situações.

ARTIGO 2: Práticas
educativas maternas e
indicadores do
desenvolvimento
social no terceiro ano
de vida
Autores: Patrícia Alvarenga e Cesar
Augusto Piccinini.
Revista Psicologia: Reflexão e Crítica.
Data de publicação: Setembro de 2009.
Volume 22, número 2.
Acesso pela ultima vez: Setembro de
2021.

Problemas de externalização.

1

Estão ligados à agressividade, impulsividade,
comportamento desafiador e comportamento
delinqüente, e têm sido aqueles que apresentam
maior prevalência (Campbell, 1995; Silva, 1999)
Competência Social.

2

A competência social refere-se às habilidades de
entender normas sociais, interagir com os
adultos e com os pares de forma positiva, e
regular suas emoções (Kliewer, 1991).

Práticas educativas maternais.

3

O estudo de McLoyd e Smith (2002) revelou que
o afeto e o suporte emocional fornecidos pela
mãe são fatores protetivos contra o surgimento
de problemas de comportamento em geral.

ARTIGO 3: A atividade
pedagógica para
adolescentes:
contribuições da
psicologia históricocultural.
Autor: Eliete Zanelato e Sonia da
Cunha Urt
Revista: Psicologia em Estudo.
Data de publicação: Maio de 2021.
Volume 26.
Acesso pela ultima vez: Setembro
de 2021.
O mundo em que vivemos

Teoria Histórico-Cultural (THC) e adolescência.

1

A adolescência para a Teoria Histórico-Cultural
(THC), trata-se de um período do desenvolvimento
humano em que ocorrem mudanças
biológicas/orgânicas e sociais.
Pedagogia Histórico-Crítica (PHC).

2

Para tal pedagogia, o desenvolvimento do
psiquismo humano é promovido pela educação e
a aprendizagem possibilita o desenvolvimento.

Atividade pedagógica.

3

No processo de estudo, as discussões e debates
com relação aos conteúdos escolares devem ser
intensas e as opiniões dos adolescentes
valorizadas, respeitando o direito de terem um
ponto de vista.

Relacionando os artigos.
As mudanças que a interação
social ocasiona.

A escola como parte do
desenvolvimento.

A relação entre experimentador
e sujeito.

Comunicação e o contexto
social.

Relacionando os artigos com a
psicologia do desenvolvimento
e educação.
As mudanças e adaptações
humanas.
Zona de Desenvolvimento
Iminente.
Mediação (a importância
dos professores).

A aprendizagem gera e
direciona o desenvolvimento.
A escola como parte da
socialização.
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