


Campos da existência (Vigotsky) 

Cognitivo Motor 

Social Afetivo 



Os seres humanos 
nascem                           

“mergulhados na 
cultura”  

O contexto cultural é o palco das principais 
transformações e evolução.  





Frederic Skinner   
(Americano) 

Thomas J. Watson 
(Nova York) 

Ambientalistas 

Movimento behaviorista – 

crianças nascem como tábua 

rasa, que aprendem tudo do 

ambiente por processo de 

imitação ou reforço. 



Inatistas 

Noam Chomsky 

As crianças já nascem com 

tudo que precisam na sua 

estrutura biológica para       

se desenvolver.                         

Nada é aprendido no 

ambiente e, sim, apenas 

disparado por esse. 



Construtivismo 

O desenvolvimento é 

construído a partir de uma 

interação entre o 

desenvolvimento biológico 

e as aquisições da criança 

com o meio 



Sociointeracionistas 

Lev Vigotsky 

O desenvolvimento humano  

se dá na relação de trocas 

entre parceiros sociais,  

através de processos de 

interação e mediação. 



Evolucionistas 

Jerry Fodor 

O desenvolvimento humano     
se dá no desenvolvimento das 

características humanas e 
variações individuais como 

produto de uma interação de 
mecanismos genéticos e 
ecológicos, envolvendo 

experiências únicas de cada 
individuo desde antes do 

nascimento. 



Psicanalistas 

Sigemond Freud 

O desenvolvimento 
 

 humano se dá a partir de  
 

motivações conscientes e  
 

inconscientes da criança,  
 

focando seus conflitos  
 

internos durante a infância 
 

 e pelo resto do ciclo vital. 



Contexto do desenvolvimento humano 
 

Família 
 

É a matriz da 

aprendizagem  

Humana 
 

Escola 
 

Assegura a instrução  

e apreensão do 

conhecimento 
 

 

Compartilham funções sociais, políticas, e 

educacionais – contribuem e influenciam na 

formação do cidadão (Rego, 2003) 
 



A educação promove 

Autoconhecimento 

A curiosidade é o motor da aprendizagem 

Pensar Fazer Sentir 



“Entre o caminho da razão e o do 

coração, escolha o caminho do meio,      

o caminho do equilíbrio” 
 

(Eduardo Shinyashiki) 
 

Equilíbrio 



 

 

“Aprendizagem é o processo pelo qual 

 o indivíduo adquire informações, 

habilidades, atitudes, valores etc., a 

partir de seu contato com a realidade, o 

meio ambiente e outras pessoas”.  

                                           (Vigotsky) 



COMPETÊNCIAS – C H A 
 

Conhecimentos 

Habilidades 

Atitudes 

Valores 

                                         

 
 

Espiritualidade 

C H A V E 



ATITUDE 

Entusiasmo 

- Fazer o que gosta 

- Agir como dono da 

Empresa 

Vestir a camisa (DNA) 

- Trabalho em equipe 

- Visão sistêmica 

Implementar o planejado 

- Executar tarefas 

- Pontualidade 

- Relacionamento 

Motivação 

Responsabilidade 

Comprometimento 



“O ato de educar só pode ser vivenciado 
pelo homem e que se realiza apenas no 

meio social, numa interação que 
realmente seja compartilhada.          

Cada indivíduo aprender a ser humano”  
 

(Vigotsky) 

“A pessoa que aprende é aquela que 
reinventa o que aprende.” 

 

(Paulo Freire) 



 Pilares da Educação 

Delors – Relatório para a Unesco (1998) 
Maria Fátima de Melo (2000) 

  

 1- Aprender a conhecer  

 2- Aprender a Fazer 

 3- Aprender a Conviver 

 4- Aprender a Ser  

  

   

5- Aprender a antecipar 

6- Aprender a participar  



 

Fatores do 
Desenvolvimento Humano 

 





“É o  processo que determina a  
intensidade, a direção e a persistência  

dos esforços de uma pessoa para 
 alcançar sua meta”  

 
(Stephen Robbins) 

 



Exemplo de superação 









Autor Teoria 

Abraham  
Maslow  

Hierarquia das Necessidades 

McClelland Necessidades adquiridas 

Frederik  
Herzberg 

- Fatores Motivação  
- Fatores de Higiene 



Auto-realização 

Sociais 

Segurança 

Fisiológicas 

Necessidades 

das pessoas 

Autoestima 

Legado 

Necessidades dos 

empreendedores 

Criar visibilidade 

Criar identidade 

Sobrevivência 

Responsabilidade 

   Social 





Recompensas materiais 

Poder / influência 

Busca de sentido 

Especialização 

Criatividade 

Associação 

Autonomia 

Segurança 

Status 

(D. Francis) 

 

Motivadores Profissionais
 





Vídeo Trabalho em Equipe 





Inovação 



”É um movimento 
educacional que  

visa desenvolver pessoas 
dotadas de atitudes 
empreendedoras           

e mentes  
planejadoras”. 

 

                   (Eder Luiz Bolsan) 

 
”É aprendizado pessoal,    
que impulsionado pela 

motivação, criatividade  
e iniciativa, busca a 
descoberta vocacional,  

a percepção de oportunidade 
e a construção de um  
projeto de vida ideal“. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (Robert Menezes) 



Período Autor Conceito 

1725 
Richard 

Cantillon 
Pessoa que assume riscos é diferente da 
que fornece capital. 

1876 
Francis 
Walker 

Distinguir entre os que forneciam fundos    
e recebiam juros e aqueles que obtinham 
lucro com habilidades administrativas. 

1934 
Joseph 

Schumpeter 

O empreendedor é um inovador e 
desenvolve tecnologia que ainda não foi 
testada. 



Período Autor Conceito 

1961 
David 

McClelland 
O empreendedor é alguém que corre 
riscos moderados. 

1964 Peter Drucker O empreender maximiza oportunidades. 

1975 
Albert 

Shapero 

O empreendedor toma iniciativa, organiza 
alguns mecanismos sociais e econômicos e 
aceita os riscos do fracasso. 

1980 Karl Vésper 

O empreendedor é visto  de modo 
diferente por economistas, psicólogos, 
negociantes e políticos. 



Período Autor Conceito 

1983 
Gilford 
Pinchot 

O imtraimpreendedor é um empreendedor 
que atua dento de uma empresa já 
estabelecida.  

1985 Robert Hisrich 

É o processo de criar algo diferente e com 
valor, dedicando tempo e os esforços 
necessários, assumindo os riscos. 

2001 
José Carlos 

Assis 
Dorneles 

O empreendedor é aquele que faz as coisas 
acontecerem, se antecipa aos fatos e tem 
uma visão futura da organização. 

2007 
Gerônimo 
Marques 

É o indivíduo criativo capaz de transformar 
um simples obstáculo em oportunidade de 
negócios. 





 
“O empreendedor é alguém capaz de             

identificar, agarrar e aproveitar oportunidades, 
buscando recursos para transformar a oportunidade 

em negócio de sucesso”. (Jeffry Timmons) 
 



Nome Produto 

Thomas Edison (1847) Lâmpada elétrica 

George Eastman  (1854) Tecnologia fotográfica 

Henry Ford (1863) Automóvel 

Soichiro Honda (1906) Moto esportiva 

Akio Morita  (1921) Rádio transitorizado 

Jack Welch (1935) Liderança 

Bill Gates (1955) Computador/Missosoft 

Steve Jobs  (1955) Filmes animação digital e Apple I 

(Daniel Goleman) 



Busca de  

Oportunidade  

e iniciativa  

Persistência 

Exigência           

de qualidade e  

Eficiência      

Autoconfiança 

Corre riscos 

calculados 
Definição     

de metas 

Busca de 

informações 

Planejamento 

sistemático  

Persuasão  

e rede de  

contatos 

Comprome- 

timento 

Características  

Empreendedoras 
 

(McClelland) 







“A vida é a soma  

de todas as suas 

escolhas.” 

 
(Albert Camus) 



“ Todos nós temos brilho, 

cada um define a sua 
intensidade”. 

 

(Margarida de Souza) 



Obrigada pela 
oportunidade! 

 
Maria Margarida de Souza 

centresaf.ce.esaf@fazenda.gov.br 
Telefone: (85) 99995-3096 
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