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DESENVOLVIMENTO DA PERSONALIDADE 
ÓNORMAL E PATOLÓGICA

CANAIS DO DESENVOLVIMETO• CANAIS DO DESENVOLVIMETO:
• Filogêneseg

• Ontogênese• Ontogênese

• Sociogênese

• Microgênese

ÊFILOGÊNESE
• HOMEM HERDEIRO DA HISTÓRIA DA EVOLUÇÃO DAS ESPÉCIES • HOMEM HERDEIRO DA HISTÓRIA DA EVOLUÇÃO DAS ESPÉCIES 
• HOMO SAPIENS 

CERÉBRO HUMANOCERÉBRO HUMANO
SISTEMA NERVOSO CENTRAL       

CÓRTEX FRONTALCÓRTEX FRONTAL
_ Movimento
_ Linguagem
 Pensamento_

_ Imaginação

HIPOTÁLAMO
_ Emoção‐ Afetividade

I

ONTOGÊNESEONTOGÊNESE

• Onto‐Ser

• Gênese‐OrigemGênese Origem
Desenvolvimento
Evolução

HENRI WALLONHENRI WALLON

“O homem é biologicamente 
i l ”social.”

“A t  d   i t  d  “Antes do aparecimento da 
linguagem,o movimento é o 
i di d  d   id ”indicador de vida.”

VYGOTSKYVYGOTSKY

ÓPSICOLOGIA HISTÓRICO‐CULTURAL
“O desenvolvimento humano é oO desenvolvimento humano é o        
resultado dos processos de    
mediação do sujeito com seumediação do sujeito com seu 
contexto sociocultural.” 



LIVRO DOS ESPÍRITOS
A INFÂNCIA

• 383. Qual, para este, a utilidade de passar
pelo estado de infância?p f

• “Encarnando, com o objetivo de se
aperfeiçoar o Espírito durante esse período éaperfeiçoar, o Espírito, durante esse período, é
mais acessível às impressões que recebe,

lh lcapazes de lhe auxiliarem o adiantamento,
para o que devem contribuir os incumbidos de
educá‐lo.”

DESENVOLVIMENTO ESPIRITUALDESENVOLVIMENTO ESPIRITUAL

l i d i i S• Desenvolvimento do Psiquismo Humano no Ser
Encarnado:

A Reencarnação é processo evolutivo promovidoç p p
pela Espiritualidade Superior do Planeta Terra.

• Aos nascermos trazemos conosco toda a carga do
DNA de nossas famílias e o nosso DNA EspiritualDNA de nossas famílias e o nosso DNA Espiritual.

HERANÇA ESPIRITUAL – DNA 
ESPIRITUAL

• Em nosso DNA Espiritual estão gravadas todasEm nosso DNA Espiritual estão gravadas todas
as nossas tendências e vivências das vidas
anteriores Reiniciamos nossa jornada terrenaanteriores. Reiniciamos nossa jornada terrena
com nossas aprendizagens e formações

l /anteriores vividas neste plano terreno e/ou
em outros Planos de vida.

PERSONALIDADE E EVOLUÇÃO 
ESPIRITUAL

• Nossas experiências e aprendizados em PlanosNossas experiências e aprendizados em Planos
Superiores e Inferiores nos fornecem muitos
ensinamentos os quais constituem nossosensinamentos, os quais constituem nossos
referenciais de grande importância para o

l ldesenvolvimento de nossa Personalidade e
para a condução desta nova oportunidade
reencarnatória.

PERSONALIDADE E EVOLUÇÃO 
ESPIRITUAL

E t i i t i i t• Estas vivencias anteriores nos ensinam a representar
fatos, vivenciar emoções pessoais carregados de
energia.g

• Reencarnar é renascer e reencontrar pessoas, reviver
situações, viver e reviver papeis e funções.

• Nova experiência/oportunidade reencarnatória cria a
possibilidade de aplicarmos o que aprendemos em
nossa evolução espiritual criando condições para onossa evolução espiritual, criando condições para o
auxílio de outros irmãos ainda não desenvolvidos e
também reaprender as lições que pelo nosso livre‐
bí i h i d d ãarbítrio tenhamos ignorado e optado por não

conhecer.

Personalidade e Evolução EspiritualPersonalidade e Evolução Espiritual

• Com a Personalidade constituida cabe ao Espiritop
encarnado (EGO) realizar a reforma interna e
declinar de posições egóicas e comodistasdeclinar de posições egóicas e comodistas
conduzindo o ser na sua totalidade para a
superação dos determinismo psicoespirituais dosuperação dos determinismo psicoespirituais do
EU INFERIOR, vencendo as tendências e
inclinações que não nos permitiram evoluirinclinações que não nos permitiram evoluir
plenamente no passado evolutivo.



PSICOPATOLOGIAPSICOPATOLOGIA

• Palavra de origem grega; 

• Psykhé: significa espírito; 

• Patologia: estudo das doenças, seus sintomas. g

• Literalmente seria uma patologia do espírito• Literalmente, seria uma patologia do espírito.

PSICOPATOLOGIAPSICOPATOLOGIA

• Se refere aos estudos do Psiquismo Humano
em estados patológicos.p g

• Através da observação e do estudo da
manifestação de comportamentos emanifestação de comportamentos e
experiências que podem indicar um estado
mental ou psicológico fora da normalidade.

• Encontramos Personalidades Normais eEncontramos Personalidades Normais e
Patológicas.

PSICOPATOLOGIAPSICOPATOLOGIA

• Constitui‐se através da observação e
sistematização de fenômenos observáveis do
psiquismo humano contribuindo para a
compreensão da dinâmica de funcionamento dap
Personalidade em estados alterados.

• Esta compreensão da dinâmica da Personalidade
dá i d id ifi ã d ise dá a partir da identificação dos sintomas

manifestos no comportamento do ser.

PERSONALIDADE NORMALPERSONALIDADE NORMAL
• A personalidade pode ser entendida como a síntese de todos• A personalidade pode ser entendida como a síntese de todos

os elementos que concorrem para a constitução de uma
pessoa, de modo a lhe caracterizar como única a partir de sua
singularidade.
l i id d lid d• Elementos constituidores da Personalidade:
# conformação física – imagem corporal;
# disposição emocional básica;p ç ;
# conjunto das experiências vividas (experiências de vidas
pregressas, concepção, vida intra‐uterina, período
perinatal, infância, puberdade, adolescência, vida
adulta)adulta).

• Fatores Determinantes:
– Heredo‐constitucionais;

b– Socio‐ambientais;
– História Evolutiva Espiritual.

PSICOSEPSICOSE
• Transtorno psiquiátrico Principal características• Transtorno psiquiátrico. Principal características
evidente na Personalidade com esse Transtorno,
é a desconexão com a realidade, manifesta nas,
alucinações, delírios, e comportamento
inadequado.

• Revela distúbios graves da personalidade em que
o funcionamento psiquico está alterado de talo funcionamento psiquico está alterado de tal
forma que a pessoa frequentemente não
consegue responder às demandas cotidianas da
vida temporária ou definitivamente até chegarvida, temporária ou definitivamente, até chegar
ao nível de invalidez. Nessa fase, são necessários
cuidados especializados e permanentes.

PSICOSE E ESPÍRITOPSICOSE E ESPÍRITO 

• Quadro Patológico de etiologia principalmenteQuadro Patológico de etiologia principalmente
etérica, apresenta criações alucinatórias
fantásticas completamente desvinculadas dafantásticas completamente desvinculadas da
realidade do sujeito e introjetadas através dos
orgãos dos sentidos.


