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RESUMO 
 
 

O presente texto oferece uma visão geral dos estudos psicogenéticos de Henri 
Wallon, situando inicialmente sua trajetória de vida em um contexto histórico e social 
para compreender as influências sobre seus estudos. Apresenta uma reflexão sobre 
sua teoria, que destaca a afetividade como eixo central do desenvolvimento infantil, 
bem como sua relação com o desenvolvimento cognitivo, a motricidade e a 
interação. Procurou-se enfatizar a emoção considerando a importância da visão 
dialética e humanista da pessoa completa de Wallon para as práticas educacionais. 
Procura-se assim propiciar uma formação docente, em especial para a educação 
infantil, com ênfase na afetividade, ao procurar atender a uma formação onde o 
educador deve conhecer como o desenvolvimento infantil se dá neste âmbito para 
que seja possível contribuir como mediador e facilitador desse processo, analisando 
a importância que a emoção tem no aprendizado da criança, em seu 
desenvolvimento integral e nas relações entre professores e alunos. 
 
Palavras-chave: Henri Wallon. Emoção. Desenvolvimento infantil. Formação 
docente. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

Ao analisar a emoção no desenvolvimento infantil observa-se em 

muitas ocasiões a falta de conhecimento dos educadores e educadoras sobre sua 

importância, de modo que precisam ser orientados sobre como trabalhar com a 

emoção da criança em sala de aula para oportunizar um desenvolvimento completo 

e sadio. 

Procurando esclarecer a relação afetiva na educação infantil entre 

professor(a) e aluno(a), optamos pelos referenciais da teoria do desenvolvimento, 

analisando diferentes teóricos. Durante estudos prévios debruçamo-nos sobre os 

estudos psicogenéticos de Henri Wallon, que contribui significativamente à teoria 

sobre as emoções.  

Especificando a presente pesquisa sobre os estudos de Wallon, 

procura-se situar sua trajetória de vida em seu contexto histórico e social, além de 

sua formação e experiências profissionais, que permitem compreender o destaque 

que alguns conceitos ganham em sua obra e a influência do meio social no 

desenvolvimento humano. 

A teoria walloniana é abrangente e dinâmica, servindo a muitas 

leituras por parte de quem procura subsídios para a reflexão pedagógica. Abordando 

temas como a emoção, a motricidade, a formação da personalidade, linguagem e 

pensamento, dentre outros, fornecendo um rico material para refletir as relações 

entre desenvolvimento infantil e práticas educacionais. 

Buscando a compreensão do arcabouço teórico-metodológico 

apresentado por Wallon, optamos pela perspectiva analítica do materialismo 

histórico-dialético procurando analisar a realidade de forma integral e construir o 

tema historicamente, trazendo a pessoa como agente histórico e social. 

Nas pesquisas dialéticas compreendemos o ser social e 

historicamente, sendo ele determinado por contextos econômicos, políticos e 

culturais, criador e transformador desta realidade e, ao mesmo tempo, transformado 
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por ela. Neste contexto a educação é vista como uma prática nas formações sociais 

e resulta dos fatores acima citados.  

Assim, podemos compreender dentro da visão dialética que a 

afetividade acompanha o ser humano durante toda sua vida e desempenha um 

importante papel no seu desenvolvimento e em suas relações sociais.  

Dessa forma, este texto tem por objetivo geral analisar a importância 

do papel do estudo da emoção na formação docente para a Educação Infantil à luz 

do pensamento de Wallon. 

Para aqueles que atuam na educação, conhecer como o movimento 

do desenvolvimento infantil se dá é fundamental para que seja possível contribuir 

como mediador e facilitador desse processo. Nesse sentido, o pensamento de 

Wallon constitui-se num valioso referencial teórico que pode subsidiar as 

experiências com crianças. 

Nesta abordagem o professor assume um papel de destaque para a 

aprendizagem da criança, pois ele é o mediador no processo da aprendizagem e 

não o detentor de conhecimento. Por meio da afetividade, o educador influência no 

resultado da educação de seus alunos. 
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2 HISTÓRICO DO ESTUDO DA EMOÇÃO 

A partir da pesquisa empreendida é possível afirmar que A relação 

professor-aluno não é somente profissional e momentânea, sua prática se dá por 

meio de uma relação afetiva, construída em patamares de confiança e integração 

mútua, levando ao aprendizado efetivo. Para isso, o professor ou professora 

necessita compreender sobre as fases do desenvolvimento humano, que devem ser 

caracterizadas e analisadas de forma a planejar seu trabalho de acordo com as 

necessidades de seus alunos. 

A formação deste professor contextualizado se daria por intermédio 

do estudo da psicologia do desenvolvimento, em conjunto com outros elementos. 

Esta analisa as teorias de grandes estudiosos da infância, como Vigotsky, Piaget e 

Henri Wallon, entre outros. Dentre estes podemos caracterizar a teoria Walloniana 

como a que melhor abrange a importância da emoção sobre o desenvolvimento 

infantil.  

 

2.1 DIFERENCIAÇÃO ENTRE SENTIMENTO, EMOÇÃO E AFETIVIDADE 

 

Com base nas contribuições dos autores citados, pautados na teoria 

walloniana, pode-se entender que a afetividade permeia toda a vida do indivíduo e 

tem grande importância na qualidade das relações interpessoais. Mas ao analisar a 

importância da afetividade faz-se necessário entender o que é como se diferencia do 

sentimento e da emoção.  

O conceito de afetividade é extremamente amplo, sendo que para 

DER (2004, p. 61) é “o conjunto funcional que responde pelos estados de bem-estar 

e mal-estar quando o homem é atingido e afeta o mundo que o rodeia.” Sendo que 

os seres humanos são muito influenciados pelo meio, tanto interno quanto externo, e 

segundo Mahoney (2004) essa condição de ser afetado pelo mundo estimula tanto 

os movimentos do corpo quanto a atividade mental e os indicadores dessa influência 

que o meio exerce são as emoções e os sentimentos. 
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Deve-se observar que há uma distinção entre afetividade, 

sentimento e emoção. A afetividade corresponde a todos os estados que fazem 

apelo a sensações de prazer/desprazer ou ligados a tonalidades 

agradáveis/desagradáveis. Já o sentimento possui uma longa duração, não é 

necessariamente passível de externalização e é mais controlável. Por fim, a emoção 

tem um caráter mais empírico e sua duração é limitada, comportando sensações de 

bem-estar ou mal-estar que têm um começo preciso, sendo ligado a um objeto 

específico e de duração relativamente breve, incluindo ativação orgânica. 

 Considerando que a afetividade refere-se à capacidade, à 

disposição do ser humano de ser afetado pelo mundo externo/interno por sensações 

ligadas a tonalidades agradáveis ou desagradáveis, as autoras Almeida e Mahoney 

(2005), afirmam que o ser afetado reage com atitudes diferenciadas, conforme a 

situação decorrente, resultando em três momentos marcantes: a emoção, o 

sentimento e a paixão. 

O afeto se refere a qualquer espécie de sentimento ou emoção 

associada à ideias. Pensando assim, a afetividade é a manifestação de emoções ou 

sentimentos ocasionados por diversos fatores. Wallon (apud Galvão, 1995, p. 61) 

explica o que é afetividade ao diferenciá-la da emoção: 

 

As emoções, assim como os sentimentos e os desejos, são 
manifestações da vida afetiva. Na linguagem comum costuma-se 
substituir emoção por afetividade, tratando os termos como 
sinônimos. Todavia, não o são. A afetividade é um conceito mais 
abrangente no qual se inserem várias manifestações. 

 

A afetividade propicia a construção de valores, responsáveis pelas 

escolhas, vontades e interesses de cada um, e isso acontece a partir da interligação 

entre o ato motor e o cognitivo, como afirma Mahoney (2004), onde o ato motor é 

indispensável para a expressão do afetivo e o ato cognitivo é indispensável na 

avaliação das situações que estimulam emoções e sentimentos. 

Pode-se dizer então que o ato motor, o cognitivo e o afetivo são 

indissociáveis na constituição da pessoa. O ato motor é a combinação entre os 
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movimentos corporais e oferece suporte para a manifestação das emoções e dos 

sentimentos. A cognição é o que transforma em conhecimento a combinação de 

coisas e ações, sendo responsável pelas representações que organizam as 

experiências de vida. Já a dimensão afetiva é mais ampla, compondo tanto os 

movimentos orgânicos, corporais e motores, como os de aspecto cognitivo. 

Já o sentimento corresponde à expressão representacional da 

afetividade, tende a reprimir a emoção, impondo controles e obstáculos que 

quebrem sua potência. Os sentimentos podem ser expressos pela mímica e pela 

linguagem, que multiplicam as tonalidades, os aspectos subentendidos. O adulto 

tem maior controle sobre seus sentimentos do que a criança, pois observa e reflete 

sobre a situação antes de agir, sabendo como e onde se expressar (ALMEIDA, 

MAHONEY, 2005). 

As emoções são a exteriorização da afetividade, ou seja, são suas 

expressões corporais, representando por meio do tônus suas atitudes. Almeida e 

Mahoney (2005), retomam que a emoção aparece desde o início da vida, com os 

espasmos do recém-nascido, e afirmam que estes não são apenas um ato muscular, 

de contração dos aparelhos musculares e viscerais, mas que existe bem-estar ou 

mal-estar tanto no espasmo como na sua dissolução. Esta tensão é provocada pela 

energia retida e é aliviada por risos, choros, soluços. 

Conforme o desenvolvimento do ser estas atitudes emocionais vão 

se diferenciando em alegria, cólera e medo, correspondendo cada uma a um padrão 

postural. A alegria é uma emoção positiva, relacionada ao prazer, que segundo 

Wallon são ondas de contrações que o corpo revela ao ser submetido a carícia ou a 

outra situação que lhe cause bem-estar. As formas de adquirir este prazer evoluem 

com a idade, pois desenvolvendo a capacidade de suportar uma excitação, o 

indivíduo consegue diversificar as origens das excitações. Wallon demonstrou em 

seus estudos que a alegria tem uma estreita relação com o movimento, pois pode 

ser fruto do movimento ou revelar movimentos. Ao contrário da tristeza, que traduz 

uma diminuição de atividade, a alegria caracteriza-se pela atividade por meio do 

movimento (ALMEIDA, 2004). 
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A cólera, assim como as outras emoções, tem sua raiz na 

sensibilidade orgânica, manifestando-se por meio do movimento. Estas 

manifestações são peculiares a cada indivíduo, que reage das mais diversas 

maneiras às emoções. No caso da cólera, que surge a partir de um incômodo 

sentido, há um caráter resolutivo, pois quando esta emoção está em seu ápice 

acontece uma exacerbação que inicia sua dissolução. Wallon salientou dois tipos de 

cólera, a centrípeta e a projetiva. A primeira, mais presente em crianças e mulheres, 

caracteriza-se pela angústia e é dirigida para o próprio indivíduo. Já a cólera 

projetiva apresenta reações voltadas para o meio, sendo a forma mais socializada e 

evoluída de manifestação (ALMEIDA, 2004). 

A terceira emoção básica é o medo, a primeira emoção sentida pelo 

bebê, que aparece logo nos primeiros meses de vida, tendo como fonte as 

excitações labirínticas. O medo aparece toda vez que ocorre uma ameaça no 

equilíbrio, podendo levar a imobilização ou a reações corporais, pois leva a falta de 

controle dos movimentos corporais. As diversas formas em que o medo se 

apresenta dependem do quanto o indivíduo conhece ou não dos estímulos 

ambientais e a emoção só acaba quando o corpo consegue voltar ao equilíbrio. 

Pode-se assim confirmar que a emoção ocorre no meio social, 

precisando de uma relação mútua para se desencadear, sendo um instrumento de 

sociabilidade que une os indivíduos. Almeida e Mahoney (2005) sob a perspectiva 

walloniana, afirmam a emoção como determinante também para a evolução mental, 

pois permite que o indivíduo aprenda a responder aos estímulos do ambiente de 

forma adequada. 

 

2.2 HENRI WALLON: HISTÓRICO DA PSICOGENÉTICA 

A psicologia walloniana tem sua particularidade por se apoiar no 

materialismo dialético, na psicologia genética e na observação. Wallon utilizou da 

observação para estudar a criança em sua formação e transformação partindo da 

psicologia genética. Esta visão longitudinal permitiu que delineasse as etapas da 
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personalidade infantil e relacionasse o desenvolvimento do ser com o meio, numa 

visão materialista. 

Henri Paul Hyacinthe Wallon foi um estudioso que se dedicou ao 

entendimento do psiquismo humano, seu mecanismo e relação mútua, a partir de 

uma perspectiva genética. Almeida (2004) expõe que Wallon é considerado um dos 

grandes psicólogos da infância, por ter criado um modelo de desenvolvimento que 

coloca no mesmo plano de importância os aspectos afetivos, pessoais, cognitivos e 

motores. Por isso ficou conhecido por sua dedicação a conhecer a infância, já que 

nesta fase se localiza a gênese da maior parte dos processos psíquicos. 

Nasceu em 13 de Junho de 1879 em Paris, na França, onde passou 

toda sua vida, bem como desenvolveu seus estudos. Foi o terceiro filho de uma 

família aristocrática, na qual se respirava a política, a justiça e a democracia. Pouco 

se sabe de sua infância e vida familiar, mas sabe-se que primeiramente fez a Escola 

Normal Superior de Filosofia. Após se formar lecionou durante um ano, descobrindo-

se descontente com a atividade repetitiva de professor. Procurou então a carreira de 

medicina para que pudesse ingressar firmemente em uma psicologia científica 

(GALVÃO, 1995). 

Wallon procurou a área da psicologia por considerá-la uma ciência, 

que tem como objetivo esclarecer a identidade do homem sob os mais diversos 

aspectos, atribuindo à área especificidades e justificando-a pela possibilidade de 

solucionar diversos problemas do ser humano (ALMEIDA, 2004). 

Ao se formar iniciou suas atividades em um hospital francês, onde 

coletou dados para a confecção de sua tese de doutorado, e também seu primeiro 

livro, sob o título de “L'enfant turbulent” (A criança agitada); e atuou em instituições 

psiquiátricas dedicando-se ao atendimento de crianças com deficiências 

neurológicas e distúrbios de comportamento. Seu interesse em integrar a atividade 

científica à ação social permeou sua trajetória, numa atitude de coerência e 

engajamento. A partir desta fase viveu um período de grande produção, durante o 

qual foram publicados seus livros considerados mais importantes, sendo o último 

deles “Origens do pensamento na criança” de 1945 (GALVÃO, 1995). 

http://pt.wikipedia.org/wiki/15_de_junho
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Almeida (2004) revela que a partir das primeiras investigações sobre 

a afetividade, Wallon foi caracterizado com organicista, pois como médico 

reconhecia a base material das coisas, mas a autora rebate esta ideia, analisando 

que “se o orgânico foi a base sobre a qual estabelece os princípios de que deriva a 

sua teoria do desenvolvimento da personalidade, o modelo de raciocínio que utilizou 

para chegar lá foi o materialismo dialético” (p.21). Assim, pode-se afirmar que Wallon 

seguiu a perspectiva materialista ao analisar o ser e o meio numa interação 

recíproca. 

 

[...] o pensamento dialético norteia todo o itinerário científico de Wallon 
para revelar a psicologia como uma ciência que concebe numa mesma 
unidade o ser e o meio, suas perpétuas interações recíprocas (ALMEIDA, 
2004, p.24). 

 

Galvão (1995) expõe que a vivência por Wallon de momentos 

históricos turbulentos influenciou seus estudos a respeito da influência que o meio 

social exerceria sobre o desenvolvimento da pessoa humana, aspecto que tem 

destaque em sua teoria, relacionando-se à perspectiva materialista. 

Contemporâneo às duas guerras mundiais, ao avanço do fascismo 

no período entre as guerras, às revoluções socialistas e guerras para libertação das 

colônias na África que afetaram a Europa (particularmente a França, seu país de 

origem), atuou como médico na Primeira Guerra Mundial (1914-1918), ajudando a 

cuidar de pessoas com distúrbios psiquiátricos. O episódio da guerra trouxe um 

grande impacto nas ideias que Wallon tinha sobre o desenvolvimento infantil e sobre 

as relações entre a emoção e a razão, pois como médico teve a oportunidade de 

cuidar de inúmeros feridos neurológicos, e especialmente dos soldados afetados por 

traumas de guerra, em que a observação dos efeitos das lesões nas condutas e 

habilidades desses soldados fez com que revisse postulados neurológicos que havia 

desenvolvido no atendimento às crianças com deficiência (ALMEIDA, 2004).  

Galvão (1995) retoma que em 1925 Henri Wallon criou um 

laboratório de psicologia biológica da criança, na periferia de Paris, destinado às 

pesquisas e atendimentos clínicos de crianças ditas “normais”. Tal proximidade 

favoreceu o acesso à criança contextualizada (inserida em seu meio) e estreitou 
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suas questões com a educação. Assim, buscou produzir uma nova psicologia, uma 

solução para os reducionismos até então propostos, propondo o estudo da pessoa 

completa, tanto em relação a seu caráter cognitivo, quanto ao caráter afetivo e 

motor, pois para Wallon a cognição é importante, mas não mais importante que a 

afetividade ou a motricidade. Por esse motivo, desenvolveu como tema central de 

suas primeiras investigações o que é e como se constitui a consciência.  

Após anos de indagações, pesquisas e publicações, ao final da 

década de quarenta, propôs mudanças estruturais no sistema educacional francês, 

coordenando o projeto de reforma do ensino, conhecido como Langevin-Wallon, 

formando um conjunto de propostas, que não chegaram a ser implementadas. Esta 

reforma preconizava a adequação às necessidades de uma sociedade democrática 

e às possibilidades e características psicológicas do indivíduo, favorecendo o 

máximo desenvolvimento das aptidões individuais e a formação do cidadão, 

preocupando-se também em refletir sobre a organização do tempo e do espaço nos 

sistemas educacionais (GALVÃO, 1995).  

Sua teoria pedagógica, afirmando que o desenvolvimento intelectual 

envolveria muito mais do que as atividades cerebrais, abalou as convicções numa 

época em que a memória e a erudição eram termos de construção do conhecimento. 

Diferentemente dos métodos considerados tradicionais até o 

momento (que priorizam a inteligência e o desempenho em sala de aula), a proposta 

walloniana põe o desenvolvimento intelectual dentro de uma cultura mais 

humanizada. A abordagem é sempre a de considerar a pessoa como um todo, em 

que elementos como afetividade, emoções, movimento e espaço físico se encontram 

num mesmo nível de valorização em relação ao desenvolvimento infantil. Esta 

importância da afetividade (emoções) como elemento essencial no desenvolvimento 

da pessoa trouxe um novo alento à filosofia da educação (GALVÃO, 1995; 

ALMEIDA, 2004; DANTAS, 1992).  

Neste mesmo período lançou a revista “Enfance”, instrumento de 

divulgação de pesquisas do campo da psicologia e fonte de informação para 

educadores, apresentando novas ideias no mundo da educação. Os temas 

abordados eram variados, atestando seu interesse pela multiplicidade de campos 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Cogni%C3%A7%C3%A3o
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onde se dá a atividade e o interesse da criança, tornando-se leitura básica para os 

professores e pesquisadores da época (GALVÃO, 1995).  

Wallon participou ainda de vários movimentos relacionados à 

educação, participando ativamente do debate educacional contemporâneo. Em 

1952, se tornou professor da Universidade Sorbonne e vice-presidente do Grupo 

Francês da Educação Nova, uma instituição que ajudou a revolucionar o sistema de 

ensino do país e da qual foi presidente de 1946 até morrer, também em Paris, em 

1962 (GALVÃO, 1995). 

Almeida (2004) analisa cronologicamente a obra walloniana, 

concluindo que a primeira parte de seus trabalhos diz respeito às questões da 

afetividade e a segunda parte aos estudos da inteligência. A autora também expõe 

que Wallon entendeu que as atividades pedagógicas e os objetos devem ser 

trabalhados de formas variadas e os temas e disciplinas não devem se restringir a 

trabalhar o conteúdo, mas a ajudar a descobrir o eu no outro. Essa relação dialética 

auxiliaria o desenvolvimento da criança em sintonia com o meio. 

Para aqueles que atuam na educação, conhecer como o movimento 

do desenvolvimento infantil se estabelece é fundamental para que seja possível 

contribuir como mediador e facilitador desse processo. Nesse sentido, o pensamento 

de Henri Wallon constitui-se num valioso referencial teórico que pode subsidiar as 

experiências com crianças, principalmente no sentido de auxiliar o educador no que 

tange ao entendimento de atividades e comportamentos manifestados pela criança. 

Almeida (2004) ressalva esta ideia lembrando que Wallon defendeu 

uma educação integral, capaz de possibilitar a formação do caráter e a orientação 

profissional, onde a responsabilidade também recai sobre a escola. Na sua trajetória 

científica mostrou-se preocupado com a articulação entre teoria e prática, 

defendendo a comunhão entre a psicologia e a pedagogia como condição para a 

compreensão dos problemas da educação. 
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2.3 ALGUMAS CONSIDERAÇÕES SOBRE A TEORIA DO DESENVOLVIMENTO 

Henri Wallon se dedicou à pesquisa a cerca da psicologia genética, 

ou seja, a gênese dos processos psíquicos, estudando como ocorre o 

desenvolvimento do ser humano, observando o indivíduo de forma globalizada. Seu 

principal método de pesquisa foi a observação da pessoa em todos os seus estágios 

de vida, principalmente na infância, considerando este um ser indissociavelmente 

biológico e social, que se forma entre as exigências do organismo e da sociedade. 

Nesse sentido Galvão (1995) afirma que seus estudos do psiquismo se situam entre 

campos das ciências naturais e sociais. 

A autora mostra que Wallon definiu o desenvolvimento como um 

processo pelo qual o indivíduo emerge de um estado de completa imersão social, 

em que não se distingue do meio, para um estado em que pode distinguir seus 

próprios motivos dos motivos provenientes do ambiente. Desse modo, pode-se 

considerar que o ser humano se desenvolve ao se identificar e se distinguir do 

mundo. Este desenvolvimento ocorre por uma sucessão de estágios, por meio de 

um processo assistemático e contínuo, sendo movido por conflitos gerados pela 

relação entre ser biológico e social. Almeida (2004) também resalva esta perspectiva 

de Wallon “[...] para o autor, existe entre o ser e o meio uma relação recíproca, cuja 

influência sobre o indivíduo não é do domínio biológico inteiramente, mas também 

do social” (p.21). 

Acreditava-se que o processo de desenvolvimento náo é tão bem 

delimitado, mas constante, considerando que ocorre também em meio a regressão, 

pois as aquisições de um estágio são irreversíveis, mas o indivíduo pode retomar a 

atividades anteriores ao estágio. Também considera que um estágio não suprime os 

comportamentos anteriores, mas sim os integra, resultando em um comportamento 

que é a acumulação das partes (GALVÃO, 1995). 

Almeida (2004) analisa a sucessão de estágios fomentando a ideia 

de que os conflitos resultantes das interações e das condições do meio ocorrem 

entre a atividade predominante de um estágio e a atividade predominante do estágio 

seguinte, assim a sucessão de estágios se dá pela substituição de uma função por 

outra, extinguindo algumas e conduzindo a outras novas formas de relação. 
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A mudança de cada estágio representa uma evolução mental 

qualitativa, por caracterizar um tipo diferenciado de comportamento, além de conferir 

ao ser humano novas formas de pensamento, de interação social e de emoções que 

irão direcionar-se para a construção do sujeito e para a construção da realidade 

exterior (DANTAS, 1992). 

Wallon reconhece que o fator orgânico é a primeira condição para o 

desenvolvimento do pensamento, mas ressalta também a importância das 

influências do meio. O homem, para ele, seria o resultado de influências sociais e 

fisiológicas, de modo que o estudo do psiquismo não pode desconsiderar nem um 

nem outro aspecto do desenvolvimento humano. Galvão (1995) aponta que, por 

outro lado, para Wallon as potencialidades psicológicas dependem especialmente do 

contexto sociocultural, onde o desenvolvimento do sistema nervoso, então, não seria 

suficiente para o pleno desenvolvimento das habilidades cognitivas. 

O desenvolvimento humano é visto em um conjunto que, conforme 

Wallon, faz parte de um estudo integrado, abrangendo os vários campos da 

atividade infantil, os campos funcionais e os vários momentos de sua evolução 

psíquica, e ainda os estágios do desenvolvimento, numa perspectiva abrangente e 

global. Segundo Galvão (1995) sua teoria enfoca o desenvolvimento em seus 

domínios afetivo, cognitivo e motor, sem privilegiar um domínio em detrimento dos 

demais, preocupando-se em mostrar as diferentes etapas e os vínculos entre cada 

campo. É por levar em conta essa dimensão integradora que se considera a teoria 

do desenvolvimento de Wallon como a “psicogênese da pessoa completa”. 

O desenvolvimento não é considerado, na obra walloniana, um 

fenômeno tranquilo e contínuo, pelo contrário, é permeado de conflitos internos e 

externos, pois Wallon acreditava que é natural que ocorram rupturas, retrocessos e 

reviravoltas durante o desenvolvimento do ser. O pesquisador acreditava ainda que 

o conflito, mesmo resultando no retorno a estágios anteriores, geraria experiências 

significativas que implicam na evolução humana (DANTAS, 1992). 

Wallon propõe uma série de estágios do desenvolvimento que se 

interrelacionam ampliando e reformando suas passagens anteriores, sem se limitar 

aos aspectos cognitivos. Também afirma que os estágios se sucedem de maneira 
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que momentos predominantemente afetivos sejam sucedidos por momentos focados 

na construção do eu, enquanto estágios com predominância cognitiva estariam mais 

direcionados à construção do real e à compreensão do mundo físico. Galvão (1995) 

complementa esta ideia recuperando que Wallon colocou que este ciclo não é 

encerrado, mas perdura ao longo da vida, uma vez que a emoção sobrepõe-se à 

razão quando o indivíduo se depara com o desconhecido. Deste modo, afetividade e 

cognição não se contrapõe, mas se revezam na dominância dos estágios, podendo 

ainda ocorrer de forma simultânea. 

O processo de desenvolvimento infantil acontece nessas interações, 

que saciam as necessidades básicas da criança e também propiciam novas relações 

sociais. As interações ocorrem sempre com o predomínio da emoção, levando à 

subjetividade e ampliação do horinzonte do ser.  

Galvão (1995) apresenta em sua obra os estágios de 

desenvolvimento propostos por Wallon. O primeiro estágio é intitulado de impulsivo-

emocional, ocorrendo do nascimento até aproximadamente o primeiro ano de vida. 

É uma fase predominantemente afetiva, onde as emoções são o principal 

instrumento de interação com o meio e a relação com o ambiente desenvolve na 

criança sentimentos intraceptivos1 e fatores afetivos. Os movimentos infantis são 

desorientados, mas a contínua resposta do ambiente a estes movimentos permite 

que a criança passe da desordem gestual às emoções diferenciadas. 

Dantas (1992) complementa esta ideia afirmando que no período 

impulsivo-emocional inicia-se a construção da pessoa e do conhecimento e a 

afetividade reduz-se às manifestações fisiológicas da emoção, que constitui 

portanto, o ponto de partida do psiquismo.   

No período entre o terceiro mês de idade e aproximadamente o 

terceiro ano de vida da criança, ocorre o estágio sensório-motor e projetivo. É a 

fase onde a inteligência predomina e o mundo externo prevalece nos fenômenos 

cognitivos, esta inteligência é considerada prática, obtida pela interação de objetos 

com o próprio corpo, e também discursiva, adquirida pela imitação e apropriação da 

linguagem. Os pensamentos, nesse estágio, se projetariam por meio dos 

                                                 
1
 Compreende-se por sentimentos intraceptivos o mesmo que sentimentos subjetivos. 
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movimentos corporais.  

Ao estágio sensório-motor e projetivo sucede um momento com 

predominância afetiva sobre o indivíduo, o estágio do personalismo. Este se 

estenderia dos três aos seis anos de idade, sendo um período crucial para a 

formação da personalidade do indivíduo e da autoconsciência. Galvão (1995) indica 

como consequência deste estágio a crise negativista, em que a criança se opõe ao 

adulto. Por outro lado, também se verifica uma fase de imitação motora e social 

quanto aos mais velhos. Durante o personalismo pode-se observar que a construção 

do eu, na teoria walloniana, depende essencialmente do outro, seja para ser 

referência, seja para ser negado, principalmente a partir do instante em que a 

criança começa a viver a chamada „crise de oposição‟, em que a negação do outro 

funciona como uma espécie de instrumento de descoberta de si própria. 

Na teoria de Wallon pode-se dividir este estágio em três períodos. 

Primeiramente, ao buscar autonomia, a criança toma consciência de si própria, 

utilizando os pronomes eu e meu e demonstrando atitudes de recusa, denominando 

um período de oposição. A criança adquiri um ponto de vista sobre o mundo, único e 

exclusivo, passando a se opor a visão dos outros. O segundo momento, o período 

de graça, é marcado pelo narcisismo da criança, que busca admiração e satisfação 

pessoal, comportando-se de maneira que seja aceita pelo outro. O último período 

caracteriza-se pela imitação do outro, num ato de substituição e subjetividade frente 

as relações sociais. 

O estágio do personalismo é sucedido por um período de 

predominância da inteligência sobre as emoções. Este estágio, o categorial, é o 

momento em que a criança começa a desenvolver as capacidades de memória e 

atenção voluntárias. Geralmente manifesta-se entre os seis e os onze anos de idade 

e auxilia na formação das categorias mentais, conceitos abstratos que englobam 

vários conceitos concretos sem se prender a nenhum deles. Nesta fase o poder de 

abstração da mente da criança é consideravelmente ampliado e é provavelmente por 

isto que nesse estágio o raciocínio simbólico se consolida como ferramenta cognitiva 

(GALVÃO, 1995). 

Neste estágio passa a haver a representação das coisas e a 
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explicação do real, iniciada com a integração das diferenciações. É com o 

desenvolvimento da função categorial que acontece a apropriação da causalidade, 

possibilitanto que a criança ligue o efeito à causa que o produziu. A noção de 

espaço e tempo unem-se, permitindo que a criança relacione suas implicações com 

o movimento (DANTAS, 1992).  

Por volta dos onze anos, a criança começa a passar pelas 

transformações físicas e psicológicas da adolescência, iniciando o estágio 

caracterizadamente afetivo, em que o indivíduo passa por uma série de conflitos 

internos e externos, trazendo a busca pela autoafirmação e o desenvolvimento da 

sexualidade. 

No estágio da puberdade e da adolescência as exigências para a 

construção da identidade adulta se impõe levando à crise adolescente de ruptura, 

inquietude e ambivalência de atitudes e de sentimentos. Essa oposição nada mais é 

que a busca pela consciência de si, em uma nova visualização do corpo, e da 

identidade adulta (ALMEIDA, 2004). 

Segundo Wallon, os estágios de desenvolvimento não se encerram 

com a adolescência, pois o processo dialético de desenvolvimento jamais finda. O 

processo de aprendizagem sempre implica na passagem por um novo estágio nesse 

indivíduo, perante uma situação nova, sofrendo manifestações afetivas que levarão 

a um processo de adaptação, resultando na aquisição de uma nova aprendizagem. 

Nesta teoria do desenvolvimento proposta por  Wallon, a cognição 

se alicerça em quatro categorias de atividades específicas, às quais se dá o nome 

de campos funcionais. Segundo Galvão (1995) o pesquisador empregou quatro 

campos funcionais: o movimento, a afetividade, a inteligência e a pessoa. 

O movimento seria um dos primeiros campos funcionais a se 

desenvolver e serviria de base ao desenvlvimento dos demais. Estes movimentos, 

enquanto atividades cognitivas, se dividem em duas categorias, movimentos 

instrumentais e movimentos expressivos. Os movimentos instrumentais são ações 

executadas para alcançar um objetivo imediato, sem necessariamente se relacionar 

com outro indivíduo; sendo o caso de ações como andar, pegar objetos, mastigar, 
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etc. Já os movimentos expressivos têm uma função comunicativa implícita, estando 

associados a outros indivíduos ou sendo usados para uma estruturação do 

pensamento do próprio movimentador; seriam as ações de falar, gesticular, sorrir, 

dentre outras. Wallon acredita que o movimento tem grande importância na atividade 

de estruturação do pensamento no período anterior à aquisição da linguagem. 

O campo funcional da afetividade, por sua vez, seria a primeira 

forma de interação com o meio ambiente e a primeira motivação do movimento, pois 

à medida que este proporciona experiências à criança, ela vai respondendo por meio 

de emoções, diferenciando-se, para si mesma, do ambiente. A afetividade, para 

Wallon, é o elemento mediador das relações sociais, sendo o fator essencial para a 

separação da criança com o meio (GALVÃO, 1995). 

As emoções desenvolvidas com a afetividade são, também, a base 

do desenvolvimento do terceiro campo funcional, a inteligência. Na obra de Wallon, 

inteligência tem um significado bem específico, relacionando-se com duas 

importantes atividades cognitivas humanas, o raciocínio simbólico e a linguagem. 

Conforme a criança aprende progressivamente a pensar nas coisas fora de sua 

presença, o raciocínio simbólico e o poder de abstração são desenvolvidos. 

Concomitante e relacionadamente, as habilidades linguísticas vão surgindo no 

indivíduo, potencializando sua capacidade de abstração (GALVÃO, 1995). 

A formação da inteligência, para Wallon, é genética e organicamente 

social, ou seja, o ser humano é organicamente social e sua estrutura orgânica supõe 

a intervenção da cultura para se atualizar. Essa concepção inclui o ambiente social e 

os aspectos biológicos em sua relação de reciprocidade e interdependência. Wallon 

propõe o estudo contextualizado das condutas infantis, considerando que o sujeito 

constrói-se nas suas interações com o meio, pois para a criança compreender seu 

comportamento é necessário levar em conta aspectos de seu contexto social, 

familiar e cultural, em que as relações entre as possibilidades da criança em cada 

estágio e as condições oferecidas pelo seu meio levarão ao desenvolvimento. O 

pesquisador expõe esta relação entre a criança e o meio em um de seus escritos: 
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[...] Pelo contrário, para quem não separa arbitrariamente comportamento 
e as condições de existência próprias a cada época do desenvolvimento, 
cada fase constitui, entre as possibilidades da criança e o meio, um 
sistema de relações que os faz especificarem-se reciprocamente. O meio 
não pode ser o mesmo em todas as idades. É composto por tudo aquilo 
que possibilita os procedimentos de que dispõe a criança para obter a 
satisfação das suas necessidades. Mas por isso mesmo é o conjunto dos 
estímulos sobre os quais exerce e se regula a sua atividade. Cada etapa é 
ao mesmo tempo um momento da evolução mental e um tipo de 
comportamento (WALLON, 1995, 65). 

 

Ao realizar estudos por meio da pesquisa com crianças entre seis e 

nove anos de idade, Wallon concluiu que o desenvolvimento da inteligência depende 

essencialmente de como cada uma faz as diferenciações com a realidade exterior, 

pois ao mesmo tempo em que suas ideias são lineares e se misturam, levam a um 

conflito permanente entre dois mundos, o interior, com sonhos e fantasias, e o real, 

com valores sociais e culturais (GALVÃO, 1995). A autora também expõe que 

Wallon acreditava que esse conflito entre situações contrárias é extremamente 

importante para a criança, pois é na solução dos confrontos que a inteligência evolui. 

Wallon diz que o sincretismo, a mistura de ideias num mesmo plano, bastante 

comum nesta fase, é fator determinante para o desenvolvimento intelectual, 

estabelecendo um ciclo constante de descobertas. 

Dantas (1992) indica que o campo funcional da pessoa é o 

responsável pelo desenvolvimento da consciência e da afirmação da identidade do 

eu. Wallon coloca que as relações entre os outros três campos funcionais não são 

harmônicas, de modo que constantemente surgem conflitos entre eles, e que a 

pessoa, como campo funcional, tem o papel de integrador, não procedendo tal 

integração de forma individualizada ou solitária. 

Dentre os estágios e campos funcionais, os quais Wallon não 

esquematiza cronologicamente, pode-se observar a integração e a sobreposição 

destes frente aos conflitos criados por novas situações, observando também que 

esta situação continua a ocorrer na fase adulta (GALVÃO, 1995). 
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Dentre estas divisões do desenvolvimento infantil em estágios e 

campos funcionais, Wallon procura a gênese da pessoa completa, analisa a criança 

como um todo e aponta para uma formação humana baseada no biológico e no 

meio. 

 

2.4 A CONCEPÇÃO DA EMOÇÃO EM HENRI WALLON SOB A PERSPECTIVA HISTÓRICO 

CULTURAL 

 

Anteriormente a Wallon duas teorias clássicas procuravam explicar 

as emoções, baseadas numa lógica mecanicista. A primeira, abordada por Kantor e 

Lapicque, colocava as emoções como relações incoerentes e tumultuadas, com um 

efeito desagregador e pertubador sobre as atividades motora e intelectual. A 

segunda teoria, representada por Cannon, considerava as emoções como reações 

positivas, tendo um poder ativador, pois causariam disponibilidades energéticas, 

úteis para ações sobre o meio (GALVÃO, 1995). 

Para Wallon estas teorias não compreendiam a complexidade das 

emoções, sendo contrárias entre si, mas iguais sob uma lógica que elimina diversos 

aspectos que não se encaixavam a suas teorias. Por isso o estudioso contrariou os 

ideais clássicos sobre o tema e defendeu a emoção como uma reação organizada e 

comandada pelo sistema nervoso central, vislumbrando sua utilidade para o 

organismo. Galvão (1995, p.59), enfatiza que “[...] é na ação sobre o meio humano, 

e não sobre o meio físico, que deve ser buscado o significado das emoções”. 

Assim, especificou sua pesquisa sobre a função específica das 

emoções por intermédio da análise genética do ser humano. Observou que o 

comportamento no primeiro ano de vida é predominantemente emotivo e que no 

adulto as emoções aparecem reduzidas. Isso fez entender que as teorias anteriores, 

ao focarem na vida adulta, identificavam as emoções como ações sobre o mundo 

exterior objetivo, enfatizando seus efeitos nas atividades motora e mental. Almeida 

(2004) sintetiza que é a emoção que estabelece a ligação entre vida orgânica e vida 

psíquica. Por isso o pesquisador considerou que as emoções tem origem 

ontogenética, isto é, são de caráter individual e pessoal e também são de caráter 
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evolutivo, pois suas manifestações dependeriam tanto do meio quanto da maturação 

de estruturas biológicas. 

Observando estes aspectos é possível identificar a visão dialética da 

teoria walloniana, onde o ser é visto como além de físico também social, estimulado 

pelo meio que o cerca, desenvolvendo-se dentro da perspectiva histórico-cultural. 

Wallon afirma que a emoção é a primeira manifestação de 

necessidade afetiva do bebê e o elo dele com o meio, tanto biológico como social, 

servindo como comunicação com o outro e com o meio. A emoção é, portanto, fonte 

de sobrevivência do bebê, pois ele depende dos outros e a utiliza para garantir suas 

necessidades. Um exemplo, com o choro a criança manifesta a sensação de fome e 

chama a atenção da mãe, que vai atendê-la. Mais tarde, esse gesto, que antes não 

tinha uma intencionalidade, ganha um sentido. Assim a criança vai modelando suas 

emoções e caminha para a diferenciação. É daí que nasce a razão (DANTAS,1992). 

No início, as emoções são desordenadas, confusas e depois vão 

ganhando sentidos próprios. Essa expressão afetiva não aparece somente na fase 

impulsivo-emocional, continua durante todo o processo de desenvolvimento. Wallon 

também afirma que apesar de ter origem orgânica, a emoção não é desencadeada 

pelo meio orgânico. É a interação do ser humano com o meio que desenvolve a 

pessoa em todos os seus aspectos, o que não se diferencia com relação à emoção 

(GALVÃO, 1995). 

Wallon sintetiza que as emoções são manifestações da vida afetiva, 

mas que possuem características específicas que diferenciam de outras 

manifestações de afetividade. Sempre são acompanhadas de alterações orgânicas, 

como respiração ofegante, taquiquardia, indigestão. Também provocam alterações 

na expressão facial, na postura e nos gestos (GALVÃO, 1995). 

Na percepção de Almeida (2004), é possível precisar que as 

emoções são sistemas de atitudes que correspondem, cada uma, a uma 

determinada situação. Estas situações são do meio social, ou seja, a emoção 

envolve tanto o aspecto fisiológico, em seus componentes de humor e movimento, 

quanto os aspectos sociais, pois é um comportamento social frente à funções de 
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adaptação. 

 

As emoções podem ser consideradas, sem dúvida, como a origem 
da consciência, visto que exprimem e fixam para o próprio sujeito, 
através do jogo de atitudes determinadas, certas disposições 
específicas de sua sensibilidade (WALLON apud GALVÃO, 1995, 
p.63). 

 

Considerando que a emoção é uma atividade social, Wallon então 

analisa que esta se nutre do efeito que causa no outro, ou seja, as reações 

causadas pela emoção no ambiente servem como ativador para outras 

manifestações emotivas. Galvão (1995, p. 64), exemplifica esta idéia ao dizer que 

“Ou a pessoa alegre é contagiada pela tensão do ambiente e para de rir ou, ao 

contrário, contagia o grupo com sua alegria”. 

Almeida (2004) recupera a classificação que Wallon faz sobre os 

mecanismos da emoção, dividindo-os em três; a contagiosidade – capacidade de 

contaminar o outro, como citado acima, a plasticidade – capacidade de refletir no 

corpo os sinais da emoção, como o rubor na face, e a regressividade – capacidade 

da emoção de fazer regredir as atividades de raciocínio, como se a emoção 

anuviasse a percepção do real. Esse poder de contágio das emoções propicia 

relações que contornam a personalidade do ser. Dantas (1992) expressa toda a 

funcionalidade da emoção em poucas palavras, ao atestar que “A razão nasce da 

emoção e vive da sua morte”. 

Em sua teoria Wallon também nomeia as três emoções básicas, a 

alegria, a cólera e o medo. Almeida (2004) apresenta de maneira bem detalhada 

estas emoções básicas. 

A alegria é uma emoção positiva, ligada ao prazer, que são ondas 

de contrações que o corpo expressa ao ser submetido a carícia ou a qualquer outra 

sensação de bem estar. Sendo uma das primeiras sensações que se observa nos 

bebês, Wallon demonstra que a alegria tem uma estreita ligação com o movimento. 

A cólera também traduz-se por meio do movimento, expressando 

descontentamento com uma situação e tendo variação em sua intensidade. Esta se 
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diferencia do medo por seus efeitos cessarem por si só com o próprio estado 

emotivo. Portanto, a coléra é ao mesmo tempo eufórica, por sua intensidade, e 

regressiva, pois seu ápice indica a dissolução da emoção. 

O medo aparece já nos primeiros meses de vida, relacionado às 

excitações do Labirinto, orgão do equilíbrio, relacionando-se assim ao movimento. O 

medo apresenta-se toda vez que ocorre uma ameaça ao equilíbrio, causando ou 

uma paralisação corporal ou gestos de expressão súbitos, como o grito, onde o 

indivíduo entrega-se totalmente a sua sensibilidade. Esta emoção nasce da 

incapacidade de reagir e da ausência de controle das atitudes, frente à situações de 

estranhamento do conhecido ou enfrentamento do desconhecido. 

Considerando que a emoção tem como objetivo o desenvolvimento 

do indivíduo, Wallon a relaciona à inteligência, que tem o mesmo objetivo, 

mostrando uma conexão entre ambas que travariam uma relação de reciprocidade, 

sendo duas linhas do desenvolvimento que se cruzam durante toda a vida. Esta 

relação entre o intelectual e o emocional apresenta-se de forma que o intelectual 

suprime o afetivo para realizar-se e da mesma forma existiriam momentos em que o 

afetivo impera sobre o intelectual para expressar-se (ALMEIDA, 2004). 

Dantas (1992) expõe que nos momentos dominantemente afetivos 

do desenvolvimento o que está em primeira necessidade é a construção do sujeito, 

que se faz pela interação com os outros, já nos momentos dominados pela 

inteligência impera a necessidade da aquisição das técnicas elaboradas pela cultura, 

numa relação com o objeto. Assim, a relação entre emoção e razão é de filiação e 

ao mesmo tempo de oposição. 

O estudo das emoções na teoria walloniana, numa perspcetiva 

dialética, conclui a importância de compreender o indivíduo como ser social, que 

desenvolve-se física e estruturalmente por meio da interação com o meio. Também 

demonstra a utilidade da dialética como método de análise para a psicologia, pois 

sendo a emoção uma manifestação de natureza extraordinária, encontra-se na 

origem da consciência, agindo na passagem do mundo orgânico para o social, do 

plano fisiológico para o psíquico. 
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3 A IMPORTÂNCIA DA EMOÇÃO 

Por meio da análise do histórico do estudo da emoção, observa-se 

que até meados do século XX o aspecto racional prevalecia sobre o emotivo, 

refletindo diretamente nas propostas de trabalho das instituições escolares, que 

colocavam a razão no topo do processo de ensino-aprendizagem. A grande ruptura 

com este ideal racionalista veio com autores como Vygotsky e Wallon, que 

desmitificaram a relação dualista entre corpo e mente, matéria e espírito, cognição e 

afeto, defendendo a ideia de que os fatores históricos e sociais são determinantes 

na formação do sujeito (LEITE, 2006). 

Focando no fator emocional, a autora Dantas (1993) defende esta 

ideia, concluindo que para determinar o alcance da importância do vínculo 

emocional é preciso estudar tanto o caráter social da emoção como os aspectos 

orgânicos por ela provocados, pois a afetividade e a emoção estão presentes em 

todas as relações, seja esta sujeito-sujeito ou sujeito-objeto, onde a pessoa se 

constitui a partir de sua integração com o meio e em contato com os objetos culturais 

a partir da mediação primeiramente dos pais ou cuidadores, no âmbito familiar, e 

depois dos professores, no âmbito escolar. 

Desde seu nascimento a criança deve estabelecer relações com o 

meio, atendendo à exigências e expectativas, tendo de se adaptar à ele, criando 

assim uma relação recíproca. Wallon entende que este processo de adaptação é 

contínuo e sofre mudanças ao longo da vida do indivíduo, onde os campos 

funcionais da afetividade, da cognição e do ato motor irão se manifestar de maneira 

diferente conforme as necessidades de evolução e maturação (DANTAS, 1993). 

Almeida e Mahoney (2005) explicam que em cada estágio de 

desenvolvimento há uma alternância de movimentos ou direções. No impulsivo-

emocional, personalismo, puberdade e adolescência o movimento direciona-se ao 

interno, para o conhecimento de si. Já no sensório-motor e projetivo, e no categorial 

o movimento ocorre  para fora, para o conhecimento do mundo exterior. Quando o 

movimento direciona-se ao interno há um predomínio afetivo, quando o movimento 

processa-se para o externo há uma predominância do cognitivo. 
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Analisando a teoria do desenvolvimento, é possível identificar, em 

cada estágio, os tipos de manifestações afetivas que são predominantes, em virtude 

das necessidades e possibilidades maturacionais, pois Wallon analisou a dimensão 

temporal do desenvolvimento por meio da formação de estágios que expressam 

características da espécie e cujo conteúdo é determinado histórica e culturalmente. 

Cada estágio, na teoria de Wallon, é considerado como um sistema completo em si, 

isto é, a sua configuração e o seu funcionamento revelam a presença de todos os 

componentes que constituem a pessoa. 

O teórico inicia suas considerações a partir do nascimento do ser, 

com o estágio impulsivo emocional, fazendo até mesmo exposições sobre a vida 

intrauterina. Analisa que nos primeiros anos de vida a emoção é prioritária na vida 

da criança que ao nascer se encontra tão envolvida com o meio que não sabe se 

diferenciar deste. Ainda sem a linguagem verbal, a criança recorre a gestos e 

expressões corporais para chamar atencão, externalizando seus desejos e 

emoções. As tentativas da criança para satisfazer suas necessidades por meio do 

adulto são chamadas de simbiose afetiva por Wallon, que explica que como a 

emoção é um estágio de dependência importante para a relação entre a criança e o 

adulto (GALVÃO, 1995). 

O segundo estágio, sensório-motor e projetivo, é marcado pela 

aquisição da linguagem, sendo que a afetividade reune-se aos recursos intelectuais, 

fazendo com que a criança expresse seus sentimentos por meio das palavras. A 

criança se volta para o mundo externo em um intenso contato com os objetos e a 

indagação insistente do que são, como se chamam, como funcionam (ALMEIDA; 

MAHONEY, 2005). 

Enquanto o segundo estágio caracteriza-se pela diferenciação da 

criança com o meio, o estágio do personalismo marca outro tipo de diferenciação, 

entre a criança e o outro. A criança aprende principalmente pela oposição ao outro, 

pela descoberta do que a distingue de outras pessoas, rompendo com o sincretismo. 

A afetividade se mostra por meio desta relação, passando pela oposição e negação. 

Durante o estágio seguinte, categorial, as diferenciações aprendidas 

até então favorecem a exploração do mundo exterior, físico, mediado por atividades 
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cognitivas de classificação e categorização, levando a organização do mundo em 

categorias bem definidas. A afetividade dá lugar à razão para a resolução de 

problemas e visualização do que é novo para a criança. 

O estágio da puberdade e da adolescência consiste em um 

momento afetivo intenso, caracterizado pela exploração de si mesmo, na busca de 

sua identidade. O indivíduo confronta e questiona um mundo de ambiguidades, 

buscando sua autonomina. Este ser, antes caracterizado por espasmos emocionais 

e diferenciações, se torna adulto ao saber responder quem é e que lugar ocupa no 

meio. Wallon finaliza o estágio da adolescência considerando que o indivíduo criou 

uma consciência moral, reconhecendo e assumindo com clareza seus valores e 

dirigindo suas decisões e escolhas de acordo com eles. 

Almeida (2004), Dantas (1992), Galvão (1995), Mahoney (2004), 

dentre outros estudiosos da teoria da emoção de Wallon, concluem que dentre estes 

estágios a afetividade compõe a formação do sujeito e deve ser assistida para um 

bom desenvolvimento. 

 

3.1 COMPROMISSO E ENVOLVIMENTO EMOCIONAL NA ATIVIDADE DOCENTE 

 

Considerando que a emoção desenvolve-se por meio da relação 

entre sujeitos ou sujeito-objeto, observa-se que cabe aos responsáveis pela 

mediação entre o sujeito e o objeto de conhecimento, no caso da instituição escolar, 

o professor ou professora, respeitar as fases do desenvolvimento infantil e perceber 

o aluno ou aluna como uma pessoa completa. 

Ao analisar a importante ligação entre afeto e cognição apresentada 

na teoria walloniana, percebe-se que uma boa relação entre as pessoas de um 

mesmo grupo, neste caso o grupo escolar, é essencial para um ambiente agradável 

e favorável à comunicação e ao aprendizado em sala de aula.  

Tratando-se de crianças, que estão tecendo suas relações sociais, a 

afetividade torna-se mais relevante, pois precisam se sentir acolhidas. Sendo assim, 

a forma como ocorrem estas mediações interfere significamente na relação entre a 
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criança e o espaço da sala de aula e também entre a criança e o conhecimento, 

trazendo implicações na disposição destes para a aprendizagem. Leite (2006) 

destaca esta ideia afirmando que a qualidade da relação entre sujeito e objeto 

também é de natureza afetiva e depende da qualidade das mediações vivenciadas 

pelo sujeito. 

Considerando que o professor é o mediador entre sujeito e objeto de 

conhecimento em sala de aula, este deve buscar intervir da melhor forma possível, 

compreendendo que a aprendizagem não ocorre apenas com trabalhos que 

abrangem somente o cognitivo, mas que deve atender também aos aspectos 

orgânicos e afetivos. 

A realidade vivenciada pelo aluno deve ter relevância na escolha dos 

conteúdos e na forma como são trabalhados, por isso é necessário que o professor 

busque conhecer as crianças com as quais trabalha, pois desta forma poderá 

proporcionar uma aprendizagem significativa, fazendo com que percebam a relação 

entre o que aprendem e sua vida cotidiana. Assim, se o professor conhece a história 

de vida, os medos e perspectivas da criança, pode olhar seu aluno reconhecendo-o 

como um ser único, em suas especificidades. 

Desse modo o educador deve considerar as expressões afetivas da 

criança, expressas por gestos, posturas e comportamentos. Um professor 

afetivamente orientado terá a consciência que seu trabalho não deve abordar 

somente o aspecto cognitivo e que suas atitudes deverão repercutir diretamente na 

dimensão afetiva e motora da criança, e num maior aspecto mais amplo, em seu 

desenvolvimento. 

Avalia-se não ser possível pensar numa prática pedagógica que 

considere a pessoa como um todo se esta é pautada na rigidez de conteúdos, onde 

o professor não permite que seu aluno se expresse. Neste âmbito Galvão (1995) 

explicita que Wallon preconizava que a criança é corpórea e concreta, e sua postura  

bem como seus gestos informam sobre o seu estado mais íntimo. 
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O professor, por vezes, não sabe reagir com as situações emotivas 

dentro de sala, pois as mesmas podem ser imprevisíveis. Almeida (1999, p.90) 

afirma que 

As reações posturais das crianças são normalmente interpretadas 
como desatenção. Assim, há uma grande insistência pela contenção 
do movimento, como se sua simples eliminação pudesse assegurar a 
aprendizagem da criança. 

 

Almeida (1999), complementa ressaltando que o professor tem 

dificuldade de reconhecer os estados emocionais das crianças, pois a falta de 

clareza a respeito da ligação existente entre movimento e emoção interfere, muitas 

vezes, na relação professor-aluno. O professor pode interpretar erroneamente 

expressões de alegria como indisciplina, por exemplo. Esse equívoco normalmente o 

leva a reagir com irritação diante da simples presença de uma criança hipertônica, já 

que não se encontra em condições para lidar com suas necessidades.  

O educador que não consegue agir de forma racional diante das 

atitudes emocionais dos alunos leva a sala de aula a um círculo de emoções sem 

saída, mostrando que não há uma pessoa que domina as situações e as resolve, 

levando a desordem da aula. O professor nesta compreensão seria o responsável 

em administrar os conflitos da criança, pois segundo Almeida (1999) ele é 

necessário na trajetória de delimitação do eu. 

Os grupos e as relações que são formadas dentro da sala de aula e 

do ambiente escolar também devem ser observados pelos professores, pois 

contribuem na construção do ser social e da identidade do indivíduo, sendo que o 

professor tem a responsabilidade de racionalizar o conhecimento e lidar com as 

emoções apresentadas dentro da sala de aula.  

Diante de situações emotivas negativas com os alunos, Wallon 

aponta que o professor deve ignorar a emoção apresentada pela criança, 

sucumbindo a razão, pois para a emoção sobreviver necessita de expectadores. 

Para tanto Almeida (1999, p. 96) afirma que o professor deve conhecer sobre o 

funcionamento fisiológico e social da emoção, pois “aprender a ler as emoções é um 

pré-requisito para administrá-las”. 
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Almeida juntamente com Mahoney (2005) postula que conhecer uma 

teoria é um recurso para o professor, pois auxilia no planejamento do ensino levando 

em conta as características individuais (referentes ao aluno e ao professor), o 

contexto e as atividades propostas. Além da teoria, o planejamento deve incluir 

também dados da experiência que o professor traz, decorrente de uma observação 

sensível no seu contato com o aluno. 

A teoria walloniana mostra-se eficaz para a formação do professor 

ao trazer o ser como pessoa completa e única, pressupondo um processo constante 

de transformações, considerando os aspectos culturais e afetivos além do cognitivo. 

 

3.1.1 A afetividade e a emoção na relação professor e aluno na educação infantil 

 

Wallon, além de elaborar uma teoria sobre o desenvolvimento 

humano, escreveu também sobre suas ideias pedagógicas, apontando bases que a 

psicologia poderia oferecer à atuação pedagógica e o uso que a Pedagogia pode 

fazer dessas. 

Retomando a teoria psicogenética do autor, considera-se que o bebê 

é um ser basicamente emocional, e a criança também o será em momentos de 

relação interpessoal em que deve mobilizar o outro. Assim, Dantas (1993) explica 

porque a relação entre adulto e criança é marcada por um vínculo afetivo-emocional, 

onde o adulto é propenso ao contágio da emoção. 

Wallon afirma que a emoção é diretamente proporcional ao grau de 

inaptidão, inexperiência, mas ela é também indispensável para o ser ingressar no 

mundo da razão e da competência, pois possibilita a primeira forma de 

comunicação, sendo base para a comunicação linguística, que transporta o 

conhecimento e introduz à vida cognitiva. (DANTAS, 1993) 

Galvão (1995) reafirma constantemente em sua obra que as 

emoções devem ser consideradas como a origem da consciëncia, mas elas só serão 

o ponto de partida da consicência pessoal do sujeito por intermédio do grupo social. 
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Dantas (1993, p. 72) reconhece que  

[...] a grande lição da psicogenética de Wallon é a necessidade do 
refinamento nas trocas afetivas, a elaboração cognitiva da 
emocionalidade do próprio educador, o ajuste das formas de 
intercâmbio, e que tudo isso são exigências da própria evolução da 
afetividade, que é essencialmente integradora. Converti pois se trata 
de uma citação longa!  

 

Wallon acredita que o professor deve organizar a classe 

coletivamente, desenvolvendo o espírito de cooperação; e com isso critica o ensino 

dito tradicional na sua atitude de anular o espírito coletivo, estimulando a competição 

entre os indivíduos. Ao contrário do que acredita neste modelo, o trabalho em grupo 

não leva à confusão se o professor o fizer de maneira correta, orientando os alunos 

para a solidariedade entre eles.  

Esta concepção walloniana de educação e organização escolar 

valoriza o papel do professor, pois este se torna o responsável pela unidade da sala 

de aula por conter a racionalidade necessária para a administração, podendo 

receber as manifestações das crises infantis com o distanciamento necessário para 

não as oprimir nem se submeter a elas. (DANTAS, 1993). 

O professor é valorizado também do ponto de vista do conteúdo, 

pois mesmo não podendo considerá-lo detentor único do saber e único responsável 

pela sua transmissão, deve-se considerar que este cumpre a função de intervir sobre 

a aprendizagem da criança. Galvão (1995) expressa bem esta visão walloniana ao 

afirmar que respeitar a criança não significa a deixar inerte a intervenções externas, 

pois seu desenvolvimento não se dá exclusivamente por fontes endógenas. Wallon 

apoia que a intervenção do professor é necessária durante o processo de 

aprendizagem, pois possibilita a incorporação do patrimônio cultural.  

A teoria walloniana traz abordagens específicas do professor para 

cada estágio do desenvolvimento infantil no ensino-aprendzagem. Almeida e 

Mahoney (2005) apresentam que inicialmente com o estágio impulsivo-emocional, 

que se dá de zero a um ano, há a necessidade de fusão da criança com o outro, 

preferencialmente familiar. No estágio sensório-motor e projetivo, que se desenvolve 
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do primeiro ao terceiro ano de vida, a criança deve ter contato com diferentes 

espaços, situações e pessoas, e deve ter respostas às suas perguntas. Durante o 

estágio do personalismo, de três a seis anos, deve-se promover oportunidades 

variadas de convivência com outras pessoas, crianças ou adultos, e respeitar a 

negação da criança sobre os fatos. O estágio categorial, de seis a onze anos, 

possibilita o trabalho com atividades variadas, proporcionando uma relação com o 

que o aluno já sabe e o novo. A puberdade e adolescência, a partir dos onzes anos, 

traz uma crise de oposição aos outros e as ideias, sendo preciso favorecer a 

vivência de valores e a convivência com pares. 

 O aluno deve reconhecer no professor não somente alguém que vai 

lhe transmitir conhecimentos e estar preocupado com as explicações sobre 

determinado conteúdo, mas como uma pessoa comprometida com a ação que 

realiza, que percebe o aluno como um ser importante, com ideias e sentimentos que 

podem ser partilhados com ele. Nesse processo de interação o conhecimento 

estruturado do professor, sua forma de expressão mais formal, seus valores e 

concepções se misturam aos saberes não sistematizados e empíricos dos alunos, 

aos valores e linguagens próprios de seu ambiente cultural. Esse encontro pode 

assumir um valor significativo no processo de aprendizagem, propiciando a 

participação ativa e a mobilização para aquisição do conhecimento (PRANDINI, 

2004). 

 

3.2 A EMOÇÃO COMO ELEMENTO IMPORTANTE PARA O DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES 

EM SALA DE AULA 

 

Analisando a questão emocional sob a perspectiva da psicogenética 

de Wallon, observa-se que a emoção tem grande relevância na ação pedagógica, 

sendo um dos objetivos desta. Dantas (1993, p.73) conclui esta ideia ao comparar 

que “a vida emocional e afetiva evolui tanto quanto a cognitiva e, por decorrência, é 

tão educável quanto esta”. 
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Segundo Wallon, a Educação deve atender a estas necessidades 

afetivas e emocionais de cada etapa do desenvolvimento infantil, promovendo a 

realização das atitudes de cada etapa, ao mesmo tempo em que prepara a etapa 

seguinte, nutrindo na criança o desenvolvimento das atitudes e funções que estão 

por vir e que, na verdade, já se manifestam em sua atividade presente. 

Galvão (1995) certifica esta ideia analisando que devem fazer parte 

da prática educativa situações envolvendo outros domínios que não exclusivamente 

o intelectual, como, por exemplo, atitudes emotivas e afetivas, pois conforme Wallon, 

a inteligência da criança deve ser analisada partindo da concepção do todo. 

Dantas (1993), conclui que a emoção estabelece as bases da 

inteligência e por isso é extremamente necessário propiciar a afetividade tanto como 

estimular a inteligência. A relação pedagógica professor-aluno deve contemplar 

estes dois âmbitos, possibilitando uma síntese cognitiva. A autora afirma então que a 

emoção é o agente mediador da ação pedagógica. 

 
Na visão walloniana de desenvolvimento humano, nenhuma relação 
é simples e unidirecional. Entre emoção e cognição existe filiação, 
mas também antagonismo. Tendo permitido o acesso ao mundo 
cultural, a atividade emocional será, a seguir, sua adversária 
permanente [...] (DANTAS, 1993, p. 74). 

 

Considerando que as emoções dependem de mecanismos 

cerebrais, Wallon afirma que estas acabam sendo subordinadas às ações culturais e 

por isso devem ser trabalhadas na ação educativa. Dantas (1993) coloca que dentro 

da ação educativa não há a compreensão de que existe uma evolução da 

afetividade, como observada na teoria do desenvolvimento humano de Wallon. 

Para mudar esta visão pensa-se necessário desenvolver práticas 

pedagógicas voltadas à afetividade, aprofundando os estudos e reflexões que 

buscam a compreensão da emoção do professor e do aluno, proporcionando uma 

visão crítica do professor sobre si acerca do que constituiria a formação de um 

profissional reflexivo, capaz de rever sua própria prática à luz de teorias e do 

elemento humano. 
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A emoção se configura como ferramenta didática imprescindível à 

prática docente. Por seu  intermédio o professor  ou professora poderá despertar a 

curiosidade dos alunos, sua participação e envolvimento com seu aprendizado, pois 

estará problematizando o cotidiano da própria criança.  

Refletir sobre essa vivência e reorganizar a prática pedagógica, 

buscando considerar  o desenvolvimento de capacidades emocionais e não apenas 

cognitivas, tanto do professor como de seus alunos é desafiador e enriquecedor. É 

necessário perceber que nessa construção do conhecimento por meio da 

consideração afetiva do aluno existem limitações, e que se deve cuidar  para não 

invadir a emoção do aluno e utilizá-la como pressuposto para atitudes sem 

embasamento teórico.  É preciso compreender que as dificuldades na construção de 

uma nova prática pedagógica podem representar possibilidades para reflexão que 

se encaminham em busca da formação de profissionais críticos e reflexivos. 

As consequências destas atitudes reflexivas do educador são por 

certo positivas e de grande valia, principalmente na educação infantil, que recebe a 

criança em seus estágios de caráter mais afetivo. As atividades em sala de aula 

passam a abordar assuntos que apoiam a construção da criança como um todo, nos 

aspectos afetivo, cultural, cognitivo e motor. 
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4 A IMPORTÂNCIA DO ESTUDO DA EMOÇÃO NA FORMAÇÃO DOCENTE 

 

Diante da teoria apresentada até então, observa-se a relevância que 

Wallon agregou sobre o trabalho do professor como mediador no processo de 

desenvolvimento da criança e sua aprendizagem. Como consequência, em suas 

reflexões a formação do professor ganhou muita importância.  

Galvão (1995) afirma que Wallon participou da Comissão para 

Reforma do Ensino francês, sendo responsável pela subcomissão encarregada de 

discutir sobre a formação de professores. Neste momento apresentou suas ideias 

acerca do assunto, manifestando grande interesse. 

Como primeira discussão definiu como exigência a formação 

superior para os professores de todos os níveis de educação, para qualificar a 

profissão e extinguir a discriminação na valorização destes profissionais. Quanto aos 

conteúdos necessários à aprendizagem neste processo de formação superior, 

Wallon apresentou como essenciais o conhecimento cultural geral e sólido e os 

conhecimentos sobre o processo de desenvolvimento da criança, pois o professor 

deveria compreender seu papel como pessoa engajada quanto aos assuntos da 

época, sendo capaz de tomar partido frente aos problemas da sociedade.  

Dentre todas suas falas o teórico sempre apresentou o desejo de 

uma sociedade cada vez mais igualitária. Com isso pode-se confirmar o motivo de 

salientar a importância de um conhecimento cultural vasto para o educador, pois 

este tem a responsabilidade de formar as crianças para esta sociedade mais justa. 

A formação do professor deveria ainda favorecer a autonomia do 

educador na condução de seu trabalho, oferecendo conteúdos que lhe ajudassem 

na investigação da qualidade de suas ações pedagógicas por meio da observação 

de atitudes, condutas e conflitos de seus alunos.  

Assim, Wallon apresentou o que a seu ver deveria ser a formação 

propiciada para o exercício do magistério, para que professores e professoras em 
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seu trabalho com o aluno fossem capazes de desempenhar bem o seus papeis de 

mediadores da cultura de seu tempo.  

Wallon, em sua psicologia genética, procura oferecer subsídios para 

o trabalho educativo, afirmando a necessidade do conhecimento do educador sobre 

o desenvolvimento infantil, sendo um recurso para a construção de práticas 

pedagógicas mais adequadas às necessidades e possibilidades de cada etapa da 

vida da criança. E ao apresentar a importância da afetividade neste processo pontua 

o estudo desta como imprescindível na formação docente. 

Dantas (1993) afirma que a criança não aprende sem vínculo afetivo 

e conclui que a emoção é o agente mediador da ação pedagógica, proporcionando a 

reflexão sobre a necessidade do estudo da afetividade e da emoção nesta formação 

docente em nível superior. 

Vislumbrando a educação infantil como área de trabalho de grande 

parte dos profissionais da educação formados atualmente, ao menos de forma 

inicial, deve-se ressaltar a importância do estudo sobre a afetividade e emoção, pois 

nesta etapa o professor ou professora entra na qualidade de educar e cuidar da 

criança, criando fortes vínculos afetivos.  

Wallon demonstrou por meio de suas formulações a necessidade do 

estudo do professor para oferecer a seus alunos um desenvolvimento pleno, e este 

estudo deve abordar o âmbito afetivo. Para tal é necessário que a formação do 

professor aborde várias teorias do desenvolvimento, apresentando o cognitivo, o 

social, o afetivo, dentre outros aspectos relevantes. Tendo acesso a um material 

teórico que contemple, de forma integrada, temas como emoção, movimento e 

cognição, o professor estará provavelmente melhor preparado para atender a 

criança em suas diversas necessidades, assim como impulsionar o seu 

desenvolvimento e favorecer sua aprendizagem (GALVÃO, 1995).  

À serviço da educação, a psicogenética walloniana oferece 

subsídios para aprofundar a reflexão sobre a prática pedagógica, motivando a 

investigação educacional sobre a área afetiva.  
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A questão emocional não só ocupa um amplo espaço na ação 
pedagógica, como também deve ser vista como constituindo um dos 
objetos da ação pedagógica, com efeito, a vida emocional e afetiva 
evolui tanto quanto a cognitiva e, por decorrência, é tão educável 
quanto esta. (DANTAS, 1993, p. 73). 
 

Os estudos destas e de outras teorias desenvolvimentistas, a nosso 

ver, favorecem uma formação mais ampla do professor, apresentando mais 

elementos para que este possa exercer a atividade docente com maior subsídio 

teórico e metodológico. Neste sentido, a teoria de Wallon acrescentaria o âmbito 

afetivo e motor no estudo do desenvolvimento infantil, proporcionando aos futuros 

profissionais da educação um conhecimento mais extenso sobre a criança. 
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Considerando minhas primeiras vivências profissionais junto à 

educação infantil, observo que a formação acadêmica, reconhecendo-a como 

formação inicial, desconsidera as contribuições que o estudo das emoções poderia 

representar no processo de formação docente, sendo insuficientes para a 

compreensão das atitudes e reações das crianças frente ao desconhecido que lhes 

é apresentado diariamente no ambiente escolar. As emoções de medo, cólera, 

alegria, entre outras apresentadas na teoria walloniana, acabam por vezes 

desestruturando o professor por este não saber o que se passa e como deve reagir.  

O direcionamento para esta temática na pesquisa parte deste 

entendimento e tem como objetivo primário saciar dúvidas relacionadas à área da 

afetividade e desta forma contribuir aos estudos na área da formação docente 

implicando na procura por outras teorias que abordassem o âmbito afetivo no 

desenvolvimento. Por este caminho Henri Wallon me foi apresentado, trazendo a 

teoria da emoção para explicitar e buscar a compreensão de muitos acontecimentos 

vividos na educação infantil.  

Considera-se importante destacar que ao abordar a importância da 

afetividade na ação pedagógica não se faz referência à afeição pessoal do 

professor, seu carisma ou amabilidade na relação com os alunos. O percurso de 

estudo das concepções wallonianas fortaleceram o reconhecimento da importância 

do estudo sobre a emoção para lidar com ela em sala de aula, proporcionando ao 

docente o entendimento sobre certos gestos ou reações de seus alunos e alunas, 

bem como propiciando perspectivas de atuação dentro da prática pedagógica frente 

à estas manifestações, considerando cada criança como um ser único e integral. 

Wallon, em sua visão dialética, defendeu a formação do professor 

para ser o mediador de conhecimentos que propiciem a construção de uma pessoa 

engajada, completa e ética. O educador deve então ter um propósito, o de uma 

sociedade cada vez mais justa e melhor, e empregar em seu trabalho esta 

finalidade. 
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Acredito que querer mudar a prática docente para que o professor 

tenha foco na sua intenção de educador, implicaria no aperfeiçoamento do processo 

de formação, inicial e/ou continuada, acrescentando valores e proporcionando o 

estudo de novos conhecimentos, para que os professores possam melhorar 

qualitativamente o processo de ensino, destacando neste processo os estudos 

wallonianos. 
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