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RESUMO 
 
 
 
 
 

Ainda hoje, questiona-se por que Henri Wallon continua sendo um teórico 
relativamente pouco conhecido na contemporaneidade, quando comparado a pares 
mais reconhecidos, como Jean Piaget e Lev Vygotsky, por exemplo, especialmente 
quando partimos do princípio de que se trata de um autor que tem 
comprovadamente uma vasta produção, traduzida em vários países. Wallon se 
refere ao homem em seu desenvolvimento como um ser geneticamente social e 
estuda a criança contextualizada nas relações com o meio. Por meio da 
fundamentação teórica deste autor, este trabalho objetivou, com base em pesquisas 
teóricas, refletir sobre as implicações desta teoria para a compreensão da dicotomia 
entre o saber e o sentir na infância. Importante dizer que na concepção tradicional 
de ensino, a afetividade sempre foi colocada em uma posição "subordinada", ou 
seja, as emoções sempre foram colocadas em segundo plano diante dos atributos 
cognitivos e racionais. Diferentemente disso, a teoria Walloniana identifica a 
expressividade postural do sujeito como um “sinal” do que possivelmente pode estar 
gerando impacto em sua aprendizagem. Para tanto, partimos da hipótese de que a 
afetividade se constitui um elemento inseparável da inteligência no desenvolvimento 
do sujeito. Com base nele, como problema de pesquisa partimos da seguinte 
indagação: porque as relações existentes no espaço escolar, que são permeadas 
por uma base afetiva, impregnadas de afetividade, restringiriam a aprendizagem ao 
campo cognitivo? Sua teoria nos levou a refletir de modo mais crítico sobre a 
importância de considerarmos o aluno como constituído por uma síntese de 
elementos vinculados à sua cognição, desejos e especialmente, um corpo que sente 
e se ressente diante das peculiaridades de seu tempo histórico-cultural e social.  

 

Palavras-Chaves: Teoria Walloniana. Desenvolvimento Infantil. Afetividade e 
Cognição. 
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 INTRODUÇÃO
  

Dada a inquietação na autora deste trabalho desde o início do curso 

de Pedagogia acerca de questões que envolvessem as relações entre o saber, o 

fazer e o sentir na infância, surgiu o interesse por pesquisar em fontes bibliográficas 

sobre o processo de desenvolvimento humano à luz de uma teoria em particular. 

Por e para isso, elegemos a teoria de Henri Wallon, especialmente 

por tratar-se de um teórico que nos deixou um legado de estudos sobre a 

compreensão do desenvolvimento do sujeito, marcando sua contribuição para a 

Psicologia e para a Educação quando abordou de maneira singular o processo do 

desenvolvimento do sujeito, explicitando minuciosamente a passagem de uma fase à 

outra neste processo. 

Estudos sobre a contribuição da teoria de Wallon na formação 

docente, no papel do professor na formação e na aprendizagem dos alunos são 

particularmente os mais encontrados na literatura que destaca o pensamento do 

psicólogo francês. Entre eles, a afetividade é o tema que se acentua no interesse da 

maioria de estudiosos brasileiros, e particularmente, também, um tema ao qual 

muitas vezes vimos muito discutidos na perspectiva do contexto escolar.  

Especialmente no campo educacional, o interesse sobre a pesquisa 

e a teoria walloniana tem sido crescente no Brasil a partir da década de 1980 do 

século XX, destacando-se particularmente em estudos da área de Psicologia do 

Desenvolvimento.  

Quando resolvemos investigar a afetividade e a cognição no 

processo de desenvolvimento infantil, traçamos como objetivo compreender em que 

medida estes elementos podem ser percebidos como inseparáveis na formação 

psíquica do ser humano, uma vez que partimos do entendimento de que ambos 

participam de seu processo de desenvolvimento, como já afirmamos anteriormente. 

Desta feita, nesse modo de ver que o diálogo com a teoria de Henri 

Wallon, a nosso ver, ressalta-nos a importância em investigar seus conceitos, para 

melhor compreendermos o dia a dia das relações escolares. 

Wallon parte do princípio de que é necessário entender a ação da 

pessoa no processo de construção do conhecimento, bem como prioriza o 

desenvolvimento do indivíduo como integral, salientando a importância de sua 

relação com o meio. 
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Por meio da fundamentação teórica deste autor, este trabalho 

objetivou refletir sobre as implicações desta teoria para a compreensão da dicotomia 

entre o saber e o sentir na infância.  

Para tanto, partimos da hipótese de que a afetividade se constitui um 

elemento inseparável da inteligência no desenvolvimento do sujeito. Com base nela, 

como problema de pesquisa partimos da seguinte indagação: porque as relações 

existentes no espaço escolar, que são permeadas por uma base afetiva, 

impregnadas de afetividade, restringiriam a aprendizagem ao campo cognitivo?  

De acordo com a teoria de Wallon, tanto a afetividade como a 

cognição, nascem de bases orgânicas, obtendo multiplicidade na relação com o 

meio, ou seja, o desenvolvimento caminha organicamente e socialmente.  

Para ele, a afetividade e a cognição sempre estarão em movimento, 

dialeticamente, oscilando diante das aprendizagens que o sujeito inserir no decorrer 

de sua vida. Nesse modo de ver, ambas estão interligadas de tal maneira que essa 

relação interfere e determina o desenvolvimento da inteligência e a formação 

psíquica de um sujeito na infância.  

Portanto, é nesse sentido que a obra Walloniana afirma que a 

emoção se entrelaça com a afetividade e a inteligência e passa a ser desta forma, 

também, e essencialmente, um fator significativo na convivência do sujeito, se 

tornando assim um elemento fundamental de compreensão para a formação de 

educadores. 

Em termos metodológicos, este estudo de cunho teórico, levantou 

um número bastante significativo de fontes e referências tomando como base as 

palavras chave Afetividade; Relação Professor-aluno; Infância; Cognição e Afeto. 

Nesta pesquisa de fontes científicas, encontramos 37 produções1.  

A pesquisa está estruturada da seguinte forma: 

Na primeira sessão, nominada As contribuições do pensamento de 

Wallon ao Brasil, subdividia em uma subseção, Henri Wallon hoje: um pesquisador 

desconhecido? Buscou-se caracterizar as contribuições da teoria Walloniana no 

Brasil, bem como a importância de sua abordagem teórica no contexto educacional. 

                                                 
1
 O levantamento destas produções está apresentado em Quadros em Apêndice, referenciados como 

Bibliografia Consultada. 
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  A segunda sessão, intitulada “Henri Wallon e” a construção de sua 

teoria na contemporaneidade: representações da abordagem Histórico-Cultural, 

foram subdivididas em 5 subseções: 2.1 A Construção do desenvolvimento humano 

a partir da teoria de Wallon e sua forma de concebê-lo a partir de estágios; 2.2 

Afetividade em Wallon; 2.3 Da cognição, sem separá-la da afetividade; 2.4 Da 

Presença do Corpo, também sem separá-la da afetividade na formação do sujeito; 

2.5 Diferenças entre a criança e o adulto na perspectiva de Wallon. Nela procuramos 

caracterizar o desenvolvimento do sujeito, a partir da teoria psicogenética de Wallon, 

procurando mostrar como o processo de desenvolvimento humano é percebido na 

criança atravessado por momentos de superação, crises e rupturas em suas 

diferentes fases de constituição. 

Na terceira sessão, nominada "Educação: entre o Indivíduo e a 

Sociedade - a teoria de Wallon e suas implicações para a formação do professor". 

Subdividida em 2 subseções: 3.1 Sobre o Projeto de Reforma de Ensino proposto 

por Henri Wallon: possibilidades de leitura para um desenho de uma realidade 

escolar brasileira? e 3.2 Breves considerações acerca da História da Formação 

Docente e de Concepções de Desenvolvimento Infantil: contextualizando a teoria de 

Wallon, procurou-se colocar em questão as implicações da teoria de Wallon para a 

formação do professor e sua prática docente. 

Por fim, na sessão 4, procuramos refletir sobre "Elementos da teoria 

psicogenética de Wallon para se pensar as relações entre cognição e afetividade". 
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1 AS CONTRIBUIÇÕES DO PENSAMENTO DE WALLON AO BRASIL 

 

No campo educacional o interesse sobre a pesquisa e a teoria 

walloniana tem sido crescente no Brasil a partir da década de 1980 do século XX, 

destacando-se particularmente em estudos da área de Psicologia do 

Desenvolvimento.  

Este período, em que fora traduzida sua produção, retrata o 

momento de reconhecimento de seu trabalho, tanto no Brasil quanto em Portugal, tal 

como afirma Gratioti-Alfandéry (2010), quando diz que foram inúmeros os textos 

originais que colaboraram e se fizeram refletir na presença significativa de estudos 

que passaram a investigar aspectos neurológicos e afetivos do desenvolvimento 

humano à luz dessa perspectiva teórica. 

Para exemplificar, bastou-nos um breve levantamento junto à rede 

mundial de computadores para constatarmos que a abordagem psicogenética de 

Wallon vem sendo apreendida com bastante representatividade entre psicólogos e 

educadores brasileiros, especialmente desde os anos 90.  

Em estudo intitulado Henri Wallon, Gratiot-Alfandéry (2010) afirma:  

 

Identificamos cerca de mil trabalhos com referência a Henri Wallon 
nesse período e é possível apontar ao menos seis conjuntos 
temáticos que parecem concentrar os interesses dos estudiosos e 
pesquisadores brasileiros. Destacamos os estudos e pesquisas que 
colocam em diálogo as chamadas abordagens psicogenéticas, 
reunindo Piaget, Vygotsky e Wallon. Nesse conjunto (que reúne 
cerca de 150 documentos), vários aspectos do desenvolvimento 
infantil e da aprendizagem são discutidos e investigados tomando 
como suporte esses referenciais. Ao longo desse período, com mais 
presença entre 2001 e 2009, identificamos um conjunto expressivo 
(cerca de 100 documentos) (pg. 39-40). 

 

Neste caso, como se pode observar, estudos sobre a contribuição 

da teoria de Wallon na formação docente, no papel do professor na formação e na 

aprendizagem dos alunos são particularmente os mais encontrados na literatura que 

destaca o pensamento do psicólogo francês. Entre eles, a afetividade é o tema que 

se acentua no interesse da maioria de estudiosos brasileiros. Wallon também é 

referenciado em estudos que dizem a respeito à Educação Especial.  

Segundo, ainda, Gratioti-Alfandéry (2010, p.40), “a abordagem 

Walloniana tem se consolidado como modelo teórico de interpretação dos campos 
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do desenvolvimento e da aprendizagem em nosso país”, uma vez que se apresenta 

como um teórico que ampliou e reconstruiu a compreensão sobre o desenvolvimento 

da criança e pautou-se em um modelo de investigação e interpretação que rompeu 

com perspectivas lineares e positivistas do conhecimento. Para o autor, o processo 

de desenvolvimento é atravessado por momentos de superação, crises e rupturas 

em suas diferentes fases de constituição.  

 

1.1 HENRI WALLON HOJE: UM PESQUISADOR DESCONHECIDO? 

 

Tratando-se de um teórico que fez consideráveis progressos sobre a 

compreensão do desenvolvimento do sujeito, Wallon marca sua contribuição para a 

Psicologia e para a Educação quando aborda de maneira singular o processo do 

desenvolvimento do sujeito, explicitando minuciosamente a passagem de uma fase à 

outra neste processo. Nessa direção, mais uma vez Gratioti-Alfandéry (2010, p.40) 

nos esclarece que “a criança passará por diferentes fases, cuja superação se dará 

por meio da vivência de uma ruptura, ou, nas palavras do autor, de uma crise”. 

Segundo Wallon, esse momento de rompimento é de suma 

importância, pois ao acumular e desenvolver experiências e recursos, o sujeito 

garantirá o desenvolvimento do processo de individuação e autonomização de sua 

personalidade.  

O autor prossegue afirmando que as novas construções implicadas 

através das experiências vividas pelo sujeito, assim como a intensidade e a natureza 

dos estados afetivos, vão se sobrepondo de forma sincrética, em outras palavras, 

misturada. Nesse sentido Gratioti-Alfandéry (2010) relata que: 

 

Para que uma nova e autônoma personalidade se forme, são 
necessários, portanto, a alternância entre momentos de ênfase no 
exterior, na experimentação e nos vínculos com outras pessoas; e 
momentos de maior interiorização e “ensimesmamento”, para que a 
criança elabore, incorporando, os processos de constituição de si 
mesma (p.41). 

 

Importante dizer que na concepção tradicional de ensino, a 

afetividade sempre foi colocada em uma posição "subordinada", ou seja, as 

emoções sempre foram colocadas em segundo plano diante dos atributos cognitivos 

e racionais. Diferentemente disso, a teoria Walloniana identifica a expressividade 
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postural do sujeito como um “sinal” do que possivelmente pode estar gerando 

impacto em sua aprendizagem. Nas palavras de Galvão,  

 

[...] a visão walloniana permite reconhecer as expressividades 
posturais dos alunos como sinais daquilo que pode estar produzindo 
efeito no desempenho da aprendizagem, não para eliminar tais 
sinais, mas para encontrar as pistas que possibilitem uma melhor 
compreensão e a definição de estratégias mais condizentes com a 
singularidade de cada aluno, “supondo que o „destravamento‟ das 
inteligências depende do „saneamento‟ da atmosfera emocional” 
(2003, p. 84). 

 

Nesse sentido, para Wallon, o sujeito que apresenta muita agitação, 

pode tanto apresentar um baixo quanto um excesso de interesse, na medida em que 

sua expressividade motora (e emocional) estará ligada ao desenvolvimento da 

totalidade desse sujeito, o que, na verdade, poderá colaborar com uma mudança de 

olhar e sentido em práticas escolares que poderão reconhecer nessa expressividade 

motora uma dissociação entre o desenvolvimento da linguagem, do pensamento e 

da percepção dessa criança.  

Vale ressaltar, também, a correção feita por Wallon do modo 

“adultocêntrico” que a criança é vista. De certa forma, seu comportamento é julgado 

pelos professores por uma visão do que se espera de um comportamento adulto. 

Nesse sentido Gratioti-Alfandéry (2010, p.41) explica que “esse equívoco, em geral, 

leva os adultos a interpretações enviesadas e redutoras da expressividade infantil”. 

Contribuindo para a mudança deste pensamento, Wallon considera 

importante que o professor esteja atento ao clima de sua sala, visto o traço 

contagioso dos estados emocionais vividos pelos sujeitos a ela pertencentes, assim 

como “atentar também para as suas manifestações afetivas em relação aos sujeitos 

que estão sob sua responsabilidade”, pois estas certamente irão refletir sobre os 

mesmos (GRATIOTI-ALFANDÉRY, 2010, p.42).  

Em resumo, para Wallon, sobretudo quando se trata de juízos 

morais de alunos crianças, que tendem a dificultar uma compreensão adequada 

acerca de práticas pedagógicas mais condizentes com o momento vivido por elas, 

não se trata de manter coagir ou controlar a sala de aula, com autoritarismo, mas 

procurar compreender o significado de manifestações expressivas dos sujeitos em 

questão. Importante, segundo o autor, que o professor procure incorporar a 
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dimensão afetiva, propiciando assim um melhor aproveitamento da aprendizagem de 

seus alunos, tornando-a significativa.  

Ainda hoje, questiona-se por que Henri Wallon continua sendo um 

teórico relativamente pouco conhecido na contemporaneidade, quando comparado a 

pares mais reconhecidos, como Jean Piaget e Lev Vygotsky, por exemplo, 

especialmente quando partimos do princípio de que se trata de um autor que tem 

comprovadamente uma vasta produção, traduzida em vários países.  

 

[...] para muitos autores contemporâneos e porque seu nome 
aparece raramente em bibliografias científicas. Sua obra conta com 
uma dezena de livros com numerosas reimpressões. Ele escreveu 
centenas de artigos, e existem traduções de seus livros em alemão, 
inglês, árabe, espanhol, italiano, grego, japonês, polonês, português, 
russo, para citar apenas algumas. Wallon se dirigiu a públicos 
diversos e qualquer de seus escritos revela uma cultura 
excepcionalmente extensa e de uma infatigável curiosidade para a 
evolução científica de seu tempo. Homenagens que lhes foram 
rendidas, em vida e após seu desaparecimento, por grandes 
especialistas, entre eles, psiquiatras, psicólogos e pedagogos, e 
mesmo sociólogos e linguistas (GRATIOT-ALFANDÉRY 2010, p.28). 

 

Suas pesquisas sobre o comportamento e desenvolvimento humano 

são direcionadas a especialista de diferentes campos do conhecimento, revelando 

uma incansável curiosidade pela revolução científica.  

 Na realidade, estamos falando de um autor bastante homenageado 

em vida e mesmo após sua morte, por reconhecidos especialistas. Todavia, 

importante ressaltar que seu interesse em estudar as condições do desenvolvimento 

físico e psicológico da criança e as exigências de sua educação, fora, talvez, 

incompreendido por alguns pesquisadores, visto que de acordo com Gratioti-

Alfandery (2010): 

 

Para alguns, ele parece ter sido um autor difícil de ler, em razão de 
sua vontade constante de encontrar a expressão justa e rigorosa, de 
controlar a experimentação; para outros, ele parecia especialmente 
ansioso para colocar suas observações na prática pedagógica e, 
acima de tudo, atento às atividades do ensino (p.29). 

 

Wallon foi um sujeito muito comprometido com a política em sua 

época de estudante, o que lhe fez perder algumas amizades em seu meio científico. 

Contudo, era um homem incisivo em suas convicções, ainda que discriminado, 
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especialmente por defender causas que lhe pareciam justas. Muito determinado, 

sempre lutou por seus ideais, engajando-se em lutas sociais e educacionais de seu 

país e oferecendo seu nome e prestígio às lutas de independência nacional. Assinou 

um manifesto para a paz na Argélia, em dezembro de 1962, véspera de sua morte 

(GRATIOTI-ALFANDERY 2010). 

 

2. HENRI WALLON E A CONSTRUÇÃO DE SUA TEORIA NA 

CONTEMPORANEIDADE: REPRESENTAÇÕES DA ABORDAGEM HISTÓRICO-

CULTURAL 

 

Henri Wallon nasceu em Paris em 1879. Seu primeiro berço 

humanista foi em sua família que tinham ideais liberais e republicanos. Formado em 

Medicina e Filosofia, se interessou por Psicologia quando trabalhou como médico, 

após a primeira guerra mundial, cuidando de pessoas feridas, onde teve a 

oportunidade de analisar as relações entre lesões neurológicas e fenômenos 

psíquicos. Participou da Resistência Francesa contra os nazistas, durante a 

Segunda Guerra Mundial, tendo uma intensa participação política em seu país, 

seguindo o exemplo de seu pai e seu avô. 

Fundou o Laboratório de Psicologia da Criança, em 1925, em uma 

escola pública, onde aprofundou suas pesquisas sobre a evolução do pensamento 

da criança. Coordenou e chefiou a Comissão que organizou uma proposta para a 

reforma do ensino francês, conhecido como Projeto Langevin- Wallon, em 1947, que 

tinha como objetivo “educar homens que não produzissem mais guerras”. Apoiava-

se em princípios que consideravam a justiça social, a igualdade, a diversidade e a 

solidariedade. Galvão (1995, p. 25) explica sobre esse plano: 

 

Esse projeto, cuja versão final foi redigida por Wallon, é a expressão 
mais concreta de seu pensamento pedagógico. Portador do espírito 
reinante na Resistência, o plano representa as esperanças em uma 
educação mais justa para uma sociedade mais justa. A reforma 
proposta (que não chegou a ser implantada) deveria operar-se no 
sentido de adequar o sistema às necessidades de uma sociedade 
democrática e às possibilidades e características psicológicas do 
individuo, favorecendo o máximo desenvolvimento das aptidões 
individuais e a formação do cidadão. 
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Na sociedade atual, pensar em uma escola que possibilite a 

formação integral do sujeito não foge dos paradigmas, ou seja, muito comum para os 

dias de hoje, porém, essa ideia de Educação no início do século passado causou 

uma revolução no ensino.  

O autor pensou em uma Educação que privilegiasse a natureza 

intelectual da criança, que a visse como um ser pensante e não somente um 

cérebro, que somente absorve conhecimentos sem agir sobre eles.  

No ensino tradicional de sua época Wallon causou um grande abalo 

nas convicções vigentes que privilegiavam a memória e a erudição como referências 

principal no processo de construção do conhecimento. Segundo Galvão (1995, 

p.23), 

 

Ao longo de sua carreira, as atividades do psicólogo Henri Wallon 
foram se aproximando cada vez mais da educação. Se, por um lado, 
viu o estudo da criança como um recurso para conhecer o psiquismo 
humano, por outro, interessou-se pela infância como problema 
concreto, sobre o qual se debruçou com atenção e engajamento. É o 
que mostram seu interesse teórico por problemas da educação e sua 
participação no debate educacional de sua época. 

 

Segundo Galvão (1995), Wallon se refere ao homem em seu 

desenvolvimento como um ser geneticamente social e estuda a criança 

contextualizada nas relações com o meio e o ritmo posterior às etapas do 

desenvolvimento é inconstante, marcado por rupturas, retrocessos e reviravoltas, e 

ocasiona em cada etapa uma intensa mudança nas anteriores. 

É nesse modo de ver que o diálogo com a teoria de Henri Wallon, a 

nosso ver, ressalta-nos a importância em investigar seus conceitos, para melhor 

compreendermos o dia a dia das relações escolares. 

Wallon parte do princípio de que é necessário entender a ação da 

pessoa no processo de construção do conhecimento, bem como prioriza o 

desenvolvimento do indivíduo como integral, salientando a importância de sua 

relação com o meio. 

O pilar da teoria Walloniana é a psicologia genética e interacionista 

do desenvolvimento. A psicologia genética é o estudo das origens e da gênese dos 

processos psíquicos. O autor sugere o estudo completo do desenvolvimento 
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humano, nesse caso, em condições equitativas, a afetividade, a motricidade e a 

inteligência. 

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

social, assim, “o ser humano é organicamente social e sua estrutura orgânica supõe 

a intervenção da cultura para se atualizar” (DANTAS, 1992). 

Em outras palavras, é por um processo de organização dialética que 

a criança se forma e seu comportamento se transforma, retratando as vontades e 

necessidades específicas de cada faixa etária.  

Para a autora, Wallon acreditava que entre a Psicologia e a 

Pedagogia deveria existir uma relação de contribuição mútua, pois percebia a escola 

como um contexto necessário para o estudo da criança. 

Em 1962, morre deixando inúmeras e significativas produções sobre 

o desenvolvimento humano e uma vida que entendia a Educação como um modo de 

formar pessoas com valores diferentes.  

 

2.1 A CONSTRUÇÃO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO A PARTIR DA TEORIA DE WALLON E SUA 

FORMA DE CONCEBÊ-LO A PARTIR DE ESTÁGIOS  

 

Wallon vê o desenvolvimento da pessoa como uma construção 

progressiva em que sucedem fases, que acontecem ora com predominância afetiva 

ora cognitiva. (GALVÃO, 1995). Em visto disso, o autor ressalta em sua concepção 

teórica a tese de uma não linearidade no processo de desenvolvimento humano. 

Para o autor, há a certeza de que a afetividade define os processos 

cognitivos, o que, todavia, não determina que ela se expresse de forma previsível e 

concreta. Isto porque, as ações cognitivas surgem dependendo das ações afetivas. 

Galvão (1995) apresenta-nos os cinco estágios do desenvolvimento 

do ser humano que permeiam a teoria de Wallon, que acontecem em fases com 

predominância afetiva e cognitiva, sendo eles: Impulsivo-emocional (0 a 1 ano); 

Sensório-motor (1a 3 anos); Personalismo (3 a 5 anos); Categorial (5 a 11 anos) e 

Puberdade e Adolescência (11 anos em diante) 2.  

                                                 
2
 Importante dizer que as idades indicadas são apenas uma referência, sendo que o 

comportamento é em si, para Wallon, o indicador mais seguro na identificação destes estágios. 
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Desta forma, é no primeiro de Estágio denominado impulsivo-

emocional (0 a 1 ano) que a criança tende a chamar a atenção do adulto por meio 

de gritos, choros e gestos para que suas necessidades sejam atendidas e sua 

sobrevivência garantida. Segundo Mahoney (2000), 

 

O adulto ao interpretar e atender a esses sinais garante a 
sobrevivência da criança e a coloca em contato imediato com o seu 
meio, com a cultura da sua sociedade e da sua época (p.20). 

 

É assim que, segundo Wallon, paulatinamente, a criança vai 

aprendendo a conquistar o adulto com sorrisos e sinais de satisfação, o que 

caracteriza os sinais afetivos que permeiam essa relação. Para o autor, a riqueza e o 

colorido de suas expressões afetivas estão ligadas de modo direto à sua 

incapacidade de operar sobre o mundo exterior. 

O estágio denominado por Wallon de Sensório-Motor (1 a 3 anos) é 

caracterizado pela necessidade que a criança tem de explorar concretamente o meio 

exterior em que está inserida. Adquire o conhecimento de que o outro é a oposição 

de sua própria existência. Porém, nesse período ela ainda está ligada ao outro, 

dependente, já que seu processo de individuação está no início, posto que sua 

relação com o outro ainda se dá de forma sincrética, ou seja, ela ainda não se 

diferencia dele completamente. 

A partir de então, a criança alcança essa separação (de si em 

relação ao outro) somente no estágio seguinte, denominado Personalismo (3 a 6 

anos), onde o foco central é a constituição da sua personalidade, quando então 

busca sua diferenciação e individualidade, tomando consciência de sua autonomia. 

Esta construção, por sua vez, se dá através de sua interação com o meio, definindo 

a volta, neste período de seu desenvolvimento, da hegemonia afetiva. Esta fase 

corresponde ao ingresso da criança na educação infantil, local em que a mesma 

aprenderá a ter relações diferentes das familiares. Sendo assim, eis um momento no 

qual tem as primeiras experiências que podem levá-la à autonomia emancipatória, 

pois, de acordo com Wallon: 

 

[...] a criança vive ainda enquadrada na sua vida familiar onde mal 
sabe distinguir sua personalidade do lugar que nela ocupa e onde a 
representação que faz de si própria tem algo de global, confuso e de 
exclusivo (1973, p.212). 
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É na escola que ela adquire a liberdade de se envolver em grupos, 

participando de relações mais abertas com pessoas diferentes de seu convívio 

cotidiano. Neste estágio, a criança apresenta em seu comportamento condutas de 

oposição ao outro, imitação e sedução. Além disso, no Personalismo a criança 

demonstra oposição a escolhas de outras crianças, rejeitando as normas criadas por 

um adulto, enfim, tenta impor suas vontades. 

A sedução é uma conduta característica da criança nesse referido 

estágio, uma vez que ela exibe este comportamento como um artifício para se sentir 

apreciada e reconhecida, bem como para chamar a atenção para si. Já na conduta 

da imitação, a criança se apropria de vivências do mundo do adulto com quem se 

relaciona para torná-las referências na formação de sua identidade, internalizando-

as para tanto. 

No estágio categorial (6 a 11 anos), a criança volta-se mais uma vez 

para o mundo exterior, prevalecendo às funções cognitivas, pois irá organizar seus 

conhecimentos, a começar pelas imagens e representações que construirá até 

chegar às categorias determinadas pela cultura em que está inserida. 

 

Lentamente, vai havendo uma redução da percepção 
sincrética, percepção global e indiferenciada do mundo. 
Predomina a exploração mental do mundo exterior 
(MAHONEY, 2000, p.22). 

 

Nesse processo, a criança passa a se sentir-se apta a se envolver 

em vários grupos, preparando-se para se desenvolver em suas potencialidades 

intelectuais e sociais. 

No estágio da Puberdade e Adolescência (11 anos em diante), a 

criança entra em conflito com sua identidade, novamente. Posto que este seja 

marcado pelo final da infância, onde a criança, até então, estava consideravelmente 

em um estado de conforto consigo mesma. É então, a partir desse momento, que se 

instala um processo de insegurança, questionamento do seu “eu”, e busca 

reconstruir sua identidade novamente, reportando-se à predominância funcional 

afetiva, mais uma vez. 

A fase da puberdade revela a chegada da fase adulta, fazendo com 

que os conflitos da fase personalista retornem com mais força. A oposição, a 
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imitação e a sedução novamente são experimentadas, embora de maneira diferente 

das vivenciadas pelas crianças anteriormente. 

Sendo a última fase do desenvolvimento do “eu”, a adolescência se 

revela como um período bem crítico, pois os adolescentes resistem em aceitar 

regras e o controle dos pais e sentem a necessidade de se identificarem com seus 

grupos de amigos. Segundo Mahoney (2000), valem-se outra vez da oposição como 

recurso para delinear, agora com mais intensidade, sua personalidade única. 

Em cada estágio do desenvolvimento, descrito por Wallon, é 

apresentada uma oscilação de movimentos identificando duas direções: para si e 

para o exterior. Em três desses estágios (impulsivo-emocional; personalismo e 

puberdade e adolescência) o movimento é para o conhecimento de si, 

predominando o conjunto afetivo. Já nos estágios sensório-motor e categorial, o 

movimento volta-se para o conhecimento exterior, onde a predominância será a 

cognitiva. 

Contudo, ao se falar em predominância de um conjunto (cognitivo ou 

afetivo) não se quer dizer que um deles simplesmente desapareça. A teoria 

Walloniana está sempre nos fazendo lembrar o contrário, pois sempre nos adverte 

que esses conjuntos são inseparáveis, pois se integram de forma recíproca. De 

acordo com Wallon, “as exigências da descrição obrigam a tratar de forma distinta 

alguns grandes conjuntos funcionais, o que certamente não pode ser feito sem certa 

artificialidade” (2007, p.113). 

Nesse sentido, cada estágio apresentado pela teoria walloniana é 

considerado como totalidade completa, dispostos pela relação de três conjuntos 

funcionais: motor; cognitivo e afetivo, posto que, em cada estágio, um deles irá 

predominar, constituindo um novo conjunto.  

 Com o surgimento de cada estrutura nova, surge uma desordenação 

no estágio anterior, aparecendo desta forma os conflitos na relação do sujeito com 

seu meio. Assim sendo, é através da integração funcional que o equilíbrio se 

recompõe em um plano novo e superior.  

Na teoria psicogenética de Wallon, se põe em destaque a dinâmica 

de sobreposições e rupturas que marcam o desenvolvimento da personalidade, as 

quais afetividade e inteligência são integrantes desse processo.  
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O autor nos esclarece que essa dinâmica acontece através de 

mecanismos de “alternâncias funcionais”, ou seja, as fases do desenvolvimento não 

se dão por sucessão linear, conforme Piaget aponta. 

Wallon apresenta ainda outra tendência indicada no 

desenvolvimento da pessoa completa, no caso, a de deslocar-se do sincretismo para 

a diferenciação. A princípio essa tendência é apresentada de maneira global e 

confusa, ou seja, quando o sujeito não tem entendimento da situação, de modo que, 

aos poucos, vai se tornando cada vez mais exata e adequada de acordo com a 

circunstância das situações vivenciadas. Segundo Mahoney (2000, p.24), 

 

É uma atividade em massa que aos poucos vai se diferenciando, 
quando a criança amadurece neurologicamente e aprende na 
experiência qual movimento é necessário para atingir seus objetivos.  

 

Wallon enfatiza que a motricidade e a percepção do eu corporal na 

criança são inseparáveis e muito importantes na formação de seu eu psíquico. 

 

É pela interação com os objetos e com o seu próprio corpo – em 
atitudes como colocar o dedo nas orelhas, pegar os pés, segurar 
uma mão com a outra – que a criança estabelece relações entre 
seus movimentos e suas sensações e experimenta, 
sistematicamente, a diferença de sensibilidade existente entre o que 
pertence ao mundo exterior e o que pertence a seu próprio corpo. 
(GALVÃO, 1995, p.51). 

 

De acordo com Wallon, é desta maneira que o conhecimento da 

criança sobre o mundo vai sendo diferenciado. Vale ressaltar que nessa teoria o 

desenvolvimento é apontado como um processo inacabado, acarretando 

movimentos contínuos, posto que os conflitos que se apresentam nesse processo 

são elementos que afetam a conduta da criança, e ao mesmo tempo dão impulso ao 

desenvolvimento da mesma. 

Em resumo, vale ressaltar que o desenvolvimento pensado na 

perspectiva de Wallon não se esgota ou finaliza no estágio da adolescência, mas 

permanece em processo no decorrer da vida do sujeito. Destaca que a afetividade e 

a cognição sempre estarão em movimento, dialeticamente, oscilando diante das 

aprendizagens que o sujeito inserir no decorrer de sua vida (GRATIOTI-

ALFANDÉRY 2010). 
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Partindo destes conceitos, apresentaremos agora os conjuntos 

funcionais da teoria de Wallon (afetividade, cognição e motricidade), salientando que 

esses conjuntos operam de forma correlacionada e que esta separação será 

apresentada aqui, neste estudo, de modo meramente "didatizado", ou seja, em um 

formato que permita a leitura do leitor sob uma perspectiva mais sistematizada. 

 

2.2 AFETIVIDADE EM WALLON 

 

A afetividade ocupa um papel central na teoria do autor, posto que 

grande parte de seus estudos foram voltados para a questão da afetividade e da 

emoção. Para Wallon, a afetividade é extremamente necessária para o 

desenvolvimento do sujeito. Inicialmente ela é definida pelo fator orgânico, 

posteriormente se influencia pela ação do meio. Uma evolução progressiva da 

afetividade é apoiada pelo autor, já que suas manifestações se distanciam 

progressivamente da base orgânica e se ligam cada vez mais com o social. Assim 

nos mostra Gratioti-Alfandéry (2010, p.38): 

 

[...] quanto mais a criança passe a dominar os signos culturais e 
desenvolver os aspectos cognitivos, mais o gesto motor tende a se 
reduzir como agitação, ganhando em refino e qualidade motora 

autônoma. 
 

Com origem do latim (affectur-que significa afetar), o afeto 

corresponde o sentido de afetar, tocar e compõe o elemento básico da afetividade. 

Segundo o Dicionário Aurélio (1994, p. 80), o verbete afetividade apresenta-o como 

“Psicol. conjunto de fenômenos psíquicos que se manifestam sob a forma de 

emoções, como sentimentos e paixões, acompanhados sempre de impressões de 

dor, insatisfação, agrado ou desagrado, alegria ou tristeza”. A afetividade, nessa 

direção, é vista como correlacionada à capacidade do ser humano de ser 

influenciado pelo meio em que está inserido. 

De acordo com a teoria de Wallon, o desenvolvimento da criança 

acontece na sua íntima relação com o meio social, por meio de sua entrada na 

escola, uma vez que assim ela começa a compor suas relações afetivas, construindo 

a estrutura do seu “eu”, bem como começa a se diferenciar do outro. 
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No decorrer do desenvolvimento, a afetividade é construída 
sob diferentes níveis de relações, seja em virtude das 
condições maturacionais, seja em virtude as características 
sociais de cada idade. Sobretudo, as relações que definirão o 
crescimento íntimo do individuo serão mais complexas quanto 
maior for a idade da criança. Por exemplo, quando se chega à 
puberdade ocorre uma transformação que atinge 
principalmente o campo moral das relações com o outro; o 
adolescente busca ultrapassar a sim mesmo. O eu se defronta 
com o meio à sua volta e o adolescente passa a questionar os 
valores, as relações sociais (ALMEIDA 1999 p.48). 

 

Tendo em vista esta proposição, Wallon (2007) nos mostra que seu 

objetivo foi compreender o processo de formação do indivíduo, sendo que sua teoria 

da personalidade se divide em duas funções: a afetividade e a inteligência.  

Ambas estão interligadas de tal maneira que essa relação interfere e 

determina o desenvolvimento da inteligência de um sujeito na infância. Desta forma, 

a obra Walloniana diz que a afetividade e a inteligência são inseparáveis na 

formação psíquica do ser humano, já que ambas contribuem para o desenvolvimento 

da criança. Aliás, de acordo com sua teoria, a emoção se entrelaça com a 

afetividade e a inteligência e passa a ser, desta forma, um fator significativo na 

convivência do sujeito, se tornando assim uma manifestação da afetividade. Como 

Dantas (1993 apud ALMEIDA 1999, p.53) afirma,  

 

[...] a emoção estabelece, pois, as bases da inteligência; se identifica 
com o seu desenvolvimento próximo, a afetividade, surge como 
condições para toda e qualquer intervenção sobre aquela. 

 

Nesse sentido, o autor caracteriza a emoção como fator principal 

para o desenvolvimento da criança, bem como para a formação do indivíduo e sua 

personalidade em meio a seu meio social. A emoção, segundo Dantas (1992, p. 85) 

é simultaneamente social e biológica em sua natureza, pois realiza a transição entre 

o estado orgânico do ser e a sua etapa cognitiva, racional, que só pode ser atingida 

através da mediação cultural, isto é, social. 

Wallon consegue atestar, através de sua teoria, que o bebê 

pereceria, se não construísse sua habilidade de provocar uma mobilização no outro 

para atendê-lo em suas necessidades. Desta forma, é possível compreender porque 

o seu choro atua de maneira tão profunda sobre a mãe. Assim sendo, a emoção é 

considerada por Wallon necessariamente social, já que oferece o primeiro contato 
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entre indivíduos e preenche a falta de harmonização cognitiva nos primeiros 

momentos da vida do sujeito. 

Assim, é possível ver que, para Wallon, apesar da afetividade ser 

uma das dimensões do sujeito, é também uma das mais antigas fases do 

desenvolvimento humano, pois logo que deixou de ser orgânico, passou a ser 

afetivo, passando gradativamente para a racionalidade. A afetividade e a inteligência 

estão sobrepostas, tendo uma superioridade em relação à outra, e mesmo existindo 

uma diferenciação entre elas, sempre haverá uma efetiva correlação entre as duas, 

pois de acordo com Dantas (1992, p.90), 

 

Ao longo do trajeto elas alternam preponderâncias, e a afetividade 
reflui para dar espaço à intensa atividade cognitiva assim que a 
maturação põe em ação o equipamento sensório-motor necessário á 
exploração da realidade.   

 

Em síntese, Wallon traz em seus estudos que emoção, sentimento e 

paixão são domínios que diferem e se originam de um equilíbrio diferente entre as 

atividades psíquicas. Por exemplo: um indivíduo mais emotivo não se transforma 

necessariamente no mais sentimental ou mais apaixonado dos sujeitos. Uma criança 

tocada por um sentimento pode não saber como reagir, fazendo isso de maneira 

instantânea e direta da emoção, especialmente quando pega de surpresa em 

relação a um sentimento. Assim, ela pode agir de maneira a se abster de uma 

situação, fugir, quando pega de surpresa. Porém, se, ao contrário, ela tem a 

oportunidade de observar uma situação, sua reação poderá ser a de rejeitar o que 

acontece à sua volta. Em outras palavras, segundo Wallon,  

 

A paixão pode ser intensa e profunda na criança. Mas com ela 
aparece a capacidade de tornar a emoção silenciosa. Portanto, para 
se desenvolver, pressupõe o autocontrole da pessoa e não pode vir 
antes da oposição claramente sentida entre si mesmo e o outro, cuja 
consciência não se dá antes dos 3 anos (GRATIOT-ALFANDÉRY 
2010, P.75). 

 

Diante disso, a autora supracitada explicita que: 

 

Esse período inicial, defensivo e negativo, só poderá se modificar 
com o surgimento e o progresso das representações mentais que 
fornecerão a seus entressonhos motivos e temas mais ou menos 
inatuais (p.75). 



25 

 

 

 

Nesse sentido, Wallon nos mostra com sua teoria que para o 

domínio da paixão se desenvolva em uma criança é necessário que o sujeito tenha 

autocontrole, pois esse período não aparece antes da fase da oposição de si mesmo 

e do outro, elemento que, reiteramos, não acontece antes dos três anos de idade.  

Para Wallon, desenvolvendo tal capacidade, a autonomia, sua 

relação com o meio torna-se mais objetiva. Assim, Gratioti-Alfandéry (2010, p. 75) 

nos mostra que “a criança se torna capaz de alimentar, secretamente, frenéticos 

ciúmes, apegos exclusivos, ambições talvez vagas, mas nem por isso, menos 

exigentes”. 

Em resumo, os sentimentos e a paixão, para Wallon serão tanto 

mais marcantes, perseverantes, efetivos e resultarão de conflitos pertencentes à 

vida orgânica e postural, obedecendo a representação e o conhecimento de um 

sujeito, quanto mais irradiarem uma afetividade mais intensa (GRATIOTI-

ALFANDÉRY, 2010, p. 75).  

 

2.3 DA COGNIÇÃO, SEM SEPARÁ-LA DA AFETIVIDADE 

 

Como a afetividade, a cognição é um componente muito importante 

na psicogênese da pessoa completa, já que seu desenvolvimento também está 

interligado às bases biológicas e em constante comunicação com o meio. 

Assim, na teoria de Wallon, tanto a afetividade como a cognição 

nascem de bases orgânicas, obtendo multiplicidade na relação com o meio, ou seja, 

o desenvolvimento caminha organicamente e socialmente. Em suas pesquisas ele 

aponta a linguagem como o principal fator no desenvolvimento da cognição e 

destaca o pensamento sincrético como predominante em crianças da faixa etária de 

cinco a nove anos. 

O sincretismo é uma característica que prevalece no comportamento 

das crianças, uma capacidade de misturar tudo e ter um modo de compreender o 

mundo em sua totalidade. Diante disso Gratiot-Alfandéry (2010, p.90) revela que, na 

criança,  

 

[...] A identificação dos objetos e sua classificação nos diferentes 
tópicos qualitativos, inclusive o de quantidade, não são as únicas 
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exigências do conhecimento. [...] É antes o “agora” que toma conta 
dela, isto é, uma tomada de posse gradual dos instantes que medem 
sua percepção e sua ação. A criança tem a sensação simultânea do 
atual e do transitivo. Mas também o transitivo terá de passar para o 
plano da representação, isto é, receber uma formulação estabilizada 
que dê conta da mudança e do devir, que expresse o movimento em 
termos equilibrados: é a essa necessidade subjetiva e a essa 
necessidade da ação objetiva que responde a noção de causalidade. 
A criança só consegue realizá-la gradualmente (p.89-90). 

 

Nesse sentido, as primeiras ligações entre conteúdos mentais da 

criança são do tipo transdução, segundo a expressão de Stern. Não é simples 

sucessão, é passagem. O vínculo está no sentimento subjetivo de pensar ou de 

imaginar isso depois daquilo. É mais um caso da confusão sincrética entre o sujeito 

e o objeto. A autoconsciência que acompanha a atividade introduz entre seus 

momentos imediatamente contíguos uma espécie de pertencimento mútuo. Como a 

distinção entre o próprio ato e as coisas ainda não foi feita, mesmo que 

objetivamente diferentes, elas são como que assimiladas entre si. 

Segundo Galvão (1995), é necessário que a criança tenha contato 

com o conhecimento culturalmente e socialmente compartilhado, pois estas 

referências irão provocar marcas em seus conteúdos. Deste modo, a teoria 

recomenda que, para o desenvolvimento intelectual, é indispensável à valorização 

da interação de um sujeito com os elementos de sua cultura. 

 

Inicialmente, não consegue nada sem ser pela intervenção dos que a 
rodeiam, que são a fonte de ações tão diversas que disso não 
resultam apenas simples hábitos sem surpresa, mas também uma 
expectativa vigilante e pronta para as novidades (GRATIOT-
ALFANDÉRY 2010, p.93). 

 

Através do conhecimento da teoria de Wallon, percebe-se que as 

funções psicológicas superiores3 se desenvolvem com base nas dimensões motoras 

e afetivas. Assim, ambas se alternam e entram em conflito com a afetividade e a 

emoção especialmente. Entretanto, a cognição conserva-se inerente à afetividade. 

Assim, Wallon apresenta em sua teoria a noção de pessoa como 

uma composição dos conjuntos funcionais (afetivo, motor e cognitivo) e a 

                                                 
3
 Segundo Vygotsky, funções psicológicas superiores são aquelas que distinguem os seres humanos 

dos animais, que ocorrem de forma consciente e voluntária, que dão ao indivíduo a possibilidade de 
independência em relação às características do momento e espaço presente (1998, p.69). 
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aproximação entre o orgânico e o social, ou seja, o autor se mostra contrário ao 

estudo do ser humano de forma fragmentada. 

 

É contra a natureza tratar a criança fragmentariamente. Em cada 
idade, ela constitui um conjunto indissociável e original. Na sucessão 
de suas idades, ela é um único e mesmo ser em curso de 
metamorfoses. Feita de contrastes e de conflitos, a sua unidade será 
por isso ainda mais susceptível de desenvolvimento e de novidade 
(WALLON, 2007, p.198). 

 

Wallon confere à criança a constituição de pessoa que deve ser 

compreendida no momento evolutivo em que se encontra. Cabe ressaltar que cada 

etapa do desenvolvimento do sujeito é um momento de soma que progride dia após 

dia (GRATIOT-ALFANDÉRY, 2010). 

Nesse sentido, sua teoria nos leva a refletir de modo mais crítico 

sobre as práticas e teorias em Educação que ainda que coloquem o sujeito como 

objeto de estudo a ser respeitado em sua singularidade, não o percebem como 

sujeito constituído por além de elementos vinculados à sua cognição, desejos e um 

corpo que sente e se ressente diante das peculiaridades de seu tempo histórico 

cultural e social. 

 

2.4 DA PRESENÇA DO CORPO, TAMBÉM SEM SEPARÁ-LA DA AFETIVIDADE NA FORMAÇÃO DO 

SUJEITO   

Na obra de Wallon, a teoria da emoção tem uma importância muito 

significativa, pois, para o autor, ela se constitui pela exteriorização da afetividade, 

através da adaptação do ser humano ao meio social.  

A teoria Walloniana defende que a emoção antecede a linguagem, 

pois é o meio pelo qual o recém-nascido se utiliza para se comunicar com o mundo. 

Desta maneira, é possível afirmar que a emoção fica perceptível, através das 

mudanças ocorridas na mímica e expressão facial. Portanto, as emoções sempre 

serão seguidas de reações neurovegetativas (aceleração do batimento cardíaco, 

mudança na respiração, secura na boca e dificuldade na digestão) e expressivas, 

como citado acima.  

É nesse sentido que as reações expressivas, por serem 

acompanhadas de modificações exteriores, são percebidas como altamente 

contagiosas e têm poder mobilizador sob o meio humano. Segundo Wallon (1995), 
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as emoções se realizam a partir de uma fusão de sensibilidade entre o indivíduo e os 

que o cercam.  

Em decorrência de seu poder de contágio, as emoções provocam a 

diluição dos contornos da personalidade de cada indivíduo, propiciada através das 

relações interindividuais, ou seja, o indivíduo é contaminado pelo meio, com o 

“apagamento” de sua individualidade. Em outras palavras, o sujeito não 

necessariamente perde sua individualidade, mas, de certo modo ela se vê 

mascarada e ou diluída entre outras. Um exemplo disso pode ser pensando quando 

o que acontece com a criança que se encontra no início de seu desenvolvimento, 

em união com o meio, no qual em eventos de grande concentração de pessoas, tais 

como rituais religiosos, concertos musicais e comícios, em que todos os gestos 

parecem seguir o mesmo ritmo. 

De acordo com Galvão (1995): 

 

Por meio de jogos, danças e outros ritos, as pessoas realizam 
simultaneamente os mesmos gestos e atitudes, entregam-se aos 
mesmos ritmos. A vivência, por todos os membros do grupo, de um 
único movimento rítmico estabelece uma comunhão de sensibilidade, 
uma sintonia afetiva que mergulha todos na mesma emoção. Os 
indivíduos se fundem no grupo por suas disposições mais íntimas, 
mais pessoais. Por esse mecanismo de contágio emocional 
estabelece-se uma comunhão imediata, um estado de coesão que 
independe de qualquer relação intelectual (p.65). 
 

Para Wallon, a emoção é uma atividade proprioplástica, pois 

apresenta um caráter de plasticidade corporal, se fazendo visível ao outro, através 

do movimento, no qual as alterações emocionais são exteriorizadas. Nessa medida, 

essa comunicação que a criança estabelece com o mundo, em seus primeiros 

meses de vida, vai evoluindo gradualmente e se transformando em comportamentos 

afetivos, e assim, a emoção vai saindo de cena aos poucos, dando lugar ao 

sentimento seguido das atividades intelectuais. Nesse sentido, uma vez 

estabelecida, a atividade intelectual conservará uma relação de divergência com as 

emoções, comprovando, com isso, a natureza paradoxal da emoção, proposta por 

Wallon. É desta maneira que Dantas (1992) afirma que: 

 

A teoria da emoção que resulta dessas opções é, por conseguinte, 
dialética, para melhor dar conta da sua natureza paradoxal, e 
genética para acompanhar as mudanças funcionais (p.86). 
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Portanto, a teoria Walloniana admite que exista antagonismo entre a 

emoção e a cognição, pois de acordo com a teoria, tendo acesso ao mundo cultural, 

a emoção será adversária constante da cognição.  

Wallon afirma que a emoção é um processo corporal, que antecede 

o cognitivo. Nesse modo de pensar, o movimento é a base principal do 

desenvolvimento da afetividade e da cognição, sendo fundamental na constituição 

do sujeito. 

 Em outras palavras, o movimento se classifica como uma das 

maneiras que o ser vivo tem para responder as influências do meio, sendo, desta 

maneira, uma forma de se organizar no reino animal e na humanidade (GRATIOTI-

ALFANDÉRY 2010). Para Wallon, todo movimento se inicia no homem desde a vida 

fetal. Na ontogênese, suas funções vão se apresentando com o desenvolvimento 

dos tecidos e dos órgãos correspondentes, antes de poderem se justificar pelo uso. 

E nesse modo, é por volta do quarto mês de gravidez que os primeiros 

deslocamentos ativos de uma criança passam a ser percebidos pela mãe. 

Este fato pode ser exemplificado com o modo como o bebê se 

expressa para se comunicar com o adulto que está à sua volta, dado através de 

contorções, espasmos e choros (manifestações emocionais).  

É nesse sentido que Galvão (1995, p.72) relata que: 

 

Pela capacidade de modelar o próprio corpo, a emoção permite a 
organização de um primeiro modo de consciência dos estados 

mentais e de uma primeira percepção das realidades externas. 
 

Para Wallon, a emoção prevalece sobre a razão, portanto, o autor 

acredita que o desenvolvimento humano deve dar hegemonia à razão, pois para ele, 

a razão é o destino final do homem. 

Em síntese, Wallon nos mostra, através do entendimento de sua 

teoria, que as funções motoras são indissociáveis e significativas no processo de 

desenvolvimento. Para ele, essas funções não se pautam apenas em executar as 

ações pensadas pelo sujeito, elas vão além do que se espera (GRATIOT-

ALFANDÉRY, 2010, p. 89).  
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Podemos imaginá-la como a íntima integração recíproca do 
movimento e do espaço se projetando sobre todos os planos da vida 
mental. Assim o ato motor não se limita ao domínio das coisas, mas, 
através dos meios de expressão, suporte indispensável do 
pensamento, submete-o às mesmas condições a que está 
submetido. Eis um fator que não deve ser esquecido na evolução 
mental da criança. 

 

Diante disso, a afetividade é uma expressão do ato motor no ser 

humano, a contar do início de sua vida (por meio de gestos, expressões faciais e 

agitação corporal). Segundo Gratiot-Alfandéry (2010, p.37) “essa atividade 

expressiva, possibilitada pela atividade motora, regula, modula e produz estados 

emocionais”. 

Wallon salienta a importância da maturação neurofisiológica da 

motricidade, bem como aponta uma ligação entre os tipos de movimentos motores 

diferentes, destacando o seu lugar no desenvolvimento do sujeito. Explica que o 

movimento na maioria das vezes está relacionado ao outro, como forma de 

manifestação ou solicitação, com um teor grande de emotividade, até mesmo na 

expressividade motora involuntária como a mímica ou até mesmo nas ações 

automáticas (automatismo). Assim, quanto mais o sujeito consiga se comunicar 

verbalmente, menos serão necessárias as atividades motoras desordenadas. O 

esclarecimento da influência da motricidade no desenvolvimento do sujeito que a 

teoria de Wallon oferece, permite um olhar e uma compreensão diferenciados para a 

organização pedagógica (GRATIOT-ALFANDÉRY 2010). 

Diante disso, conforme a atividade simbólica se aprimora, a 

expressão motora é internalizada através da representação dos gestos do sujeito. 

Em outras palavras, o mesmo vai desenvolvendo sua autonomia motora na medida 

em que começa a agir com hegemonia sobre os símbolos culturais, e progredir nos 

aspectos cognitivos, tornando-se autônomo e independente do adulto, quem antes 

mediava à relação dele com o mundo, desta maneira o ato motor, como a agitação, 

fica propícia a se reduzir. A atividade tônica, para Wallon, congrega cérebro e 

músculos e entre eles mantêm uma relação articulada, pois o movimento 

desencadeia e conduz o pensamento (DANTAS, 1992 apud WALLON, 2007).  

Desta maneira, a autora explicita que: 

 

O movimento infantil tem um sentido muito distinto daquele presente 
no adulto e é promotor do desenvolvimento da criança. O educador 
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que se mantiver atento a essas manifestações da criança terá 
elementos extras para compreender e manejar o processo de 
aprendizagem (GRATIOT-ALFANDÉRY, 2010, p.38). 

  

Em resumo, a teoria de Wallon nos revela que é preciso que o 

professor não crie expectativas em relação ao sujeito em desenvolvimento, quanto 

ao seu movimento, esperando dele um comportamento compatível de um adulto. 

Compreendendo isto, sua prática educativa será objetiva e voltada para uma 

reflexão que vise à forma mais adequada de agir. Portanto, pontuações que 

expliquem as convergências entre a criança e o adulto no pensamento de Wallon 

serão explicitadas a seguir. 

 

2.5 DIFERENÇAS ENTRE A CRIANÇA E O ADULTO NA PERSPECTIVA DE WALLON 

 

A perspectiva teórica de Wallon ressalta a importância do papel do 

adulto mediante o desenvolvimento da criança. Diante disso, Gratiot-Alfandéry 

(2010, p.43) afirma que “para a criança, só é possível viver sua infância. Conhecê-la 

compete ao adulto”. Portanto, vale ressaltar que o adulto sempre se pôs como objeto 

central de seu conhecimento.  

Diante disso, partimos da prerrogativa do quão é difícil para ele olhar 

para a criança e não agregar a ela motivos ou sentimentos que estejam relacionados 

aos seus, pois se trata de um ser que se origina dele e acaba ficando parecido 

consigo. Contudo, acaba reconhecendo que existem diferenças entre si e a criança, 

diminuindo-a qualitativamente, considerando-a incapaz de realizar tarefas que por 

ele são executadas. 

Embora essa incapacidade aponte significativas diferenças nas 

crianças e nos adultos, colocando em evidência configurações psíquicas e 

proporções diferentes entre eles, a criança não deixa de ser vista como uma redução 

do adulto. 

Gratiot-Alfandéry (2010) destaca que é importante que o adulto 

observe o desenvolvimento da criança, para que não crie uma perspectiva que 

vai além de seu desenvolvimento, ou seja, que não espere atitudes de um adulto, 

conforme suas lógicas. Compreendendo-a partindo dos estágios que compõem 

esse processo. 
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Nesse caso, pode-se falar de etapas ou estágios a cada um dos 
quais corresponderá certo lote de aptidões ou de características que 
a criança deve adquirir para se tornar adulta (GRATIOT-
ALFANDÉRY 2010, p.45). 

 

 Porém, por mais que cada etapa tenha seus efeitos particulares, não deixam 

de serem atributos que somados a outros, formam o adulto. Um ser egocêntrico, 

pois tem convicção que seu desenvolvimento mental objetiva seu modo de sentir e 

pensar, seguindo os modos característicos de seu contexto e época. 

Essa relação muitas vezes acaba gerando um conflito que pode 

afetar claramente o comportamento da criança, marcando o crescimento da mesma, 

aparentando um empasse, como se fosse necessário escolher entre o 

comportamento antigo e o novo. Porém a maneira de solucionar este conflito não é 

absoluta e nem igual em todos os sujeitos, e deixa sua marca em cada um. Esses 

conflitos são revistos pelos sujeitos simplesmente pelo fato de crescerem, e alguns 

deles são resolvidos. (GRATIOT-ALFANDÉRY 2010). 

Em síntese, “é o mundo dos adultos que o meio lhe impõe e disso 

decorre, em cada época, certa uniformidade de formação mental”, afirma Gratiot-

Alfandéry (2010, p.46). Ou seja, o adulto que contribui para a formação psíquica da 

criança, diante do contexto social e histórico que a ela está imposto. O modo de a 

criança entender o que lhe é posto pode não ser parecido como o modo que o adulto 

o utiliza e ou se beneficia do mesmo. 

 

3. EDUCAÇÃO: Entre o Indivíduo e a Sociedade - A teoria de Wallon e suas 

implicações para a formação do professor 

 

Wallon destaca a relevância da pesquisa acadêmica, que procura 

entender a comunicação existente entre o desenvolvimento humano e elementos 

pedagógicos que acontecem no interior escolar onde essas ações são 

desenvolvidas. O autor teve uma grande preocupação em relação à Educação, 

elaborando então textos específicos voltados para essa área. 

A relação entre psicologia e educação e suas implicações para a 

formação de professores, citados em seus textos, tratam principalmente da 

necessidade de superação da dicotomia entre individuo e sociedade. De acordo com 

o autor, esses são fatores que oscilam opostamente entre um e outro.  
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A pedagogia de Rousseau, instituída no século XVIII, foi uma das 

pioneiras no campo educacional, pois priorizava o individualismo, entendendo que a 

sociedade corrompia o desenvolvimento do sujeito, ideia esta que inspirou as 

doutrinas da Escola Nova. O Movimento da Escola Nova buscou romper com a 

opressão do indivíduo pela sociedade e assim acabou desprezando as dimensões 

sociais da educação.  

Dessa maneira, Galvão (1995) nos relata que, ao priorizar o 

individualismo, os escolanovistas simplesmente invertiam os princípios e as práticas 

do ensino tradicional, pois valorizavam a atividade da criança em sua 

espontaneidade, porém anulava a importância do ensino sistematizado e da 

mediação do professor, o que na teoria Walloniana é inadmissível. 

Segundo Gratiot-Alfandéry (2010, p.26) Wallon se dedica a rastrear 

e analisar na obra de Rousseau as “ambiguidades que confundem em meio às 

observações profundas e às verdades profundas”. Wallon é particularmente sensível 

à oposição constante que Rousseau estabelece entre natureza e sociedade. Em 

diferentes ocasiões, entende que a noção de “natureza” é ambígua em Rousseau. 

Sobre o assunto, se interroga: “Onde está a natureza, nas coisas ou nas 

consciências?”  

 

Nessa direção, Wallon chega a afirmar que: 

 

[...] “o que havia de mais verdadeiramente revolucionário em 
Rousseau, é sua ternura de espírito, sua sensibilidade às oposições: 
ele gosta de paradoxos que contradizem a opinião comum, está 
atento aos contrastes que fazem sobressair a diversidade e a 
mudança, ele se liga às contradições que estimulam a reflexão e os 
antagonismos que são geradores de ação... Ele tem espírito 
dialético, embora não utilize a dialética como método de investigação 
e de explicação” (Wallon, H. Préface. In: Rosseau, J. J. Émile ou 
l‟éducation. Paris: Editions Sociales, 1958. p. 7.p.60). 

 

Em contrapartida, e de modo bastante crítico a esta pedagogia4, 

Wallon defendeu a relevância da natureza social no processo de desenvolvimento 

humano e afirmou que esta a constituiria tanto quanto e implicadamente vinculada 

                                                 
4
. Pedagogia Diretiva: pedagogia a qual as atitudes do professor em sala de aula revelam seu 

pensamento, acreditando que o conhecimento pode ser prontamente transmitido aos alunos. A 
principal característica dessa concepção é o empirismo. Nela, o professor é quem determina a ação 
do aluno( BECKER,1993). 
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ao seu contexto social, cultural e histórico. Não concordava também com algumas 

ideias dos precursores da Escola Nova, que valorizavam a atividade da criança em 

sua naturalidade, anulando assim a importância do ensino sistematizado e da 

colaboração do professor. Segundo Galvão, 

 

[...] defendiam a condução do ensino pelo interesse da criança, como 
se sua natureza fosse, por si só, capaz de todo desenvolvimento e 
como se qualquer intervenção do adulto fosse prejudicial (GALVÃO, 
1995, p.91). 
 

Diante dessa crítica do autor aos objetivos direcionados à Educação 

dos escolanovistas, é possível perceber a atualidade de seus pensamentos. Ainda 

nos dias atuais existem buscas incessantes por mudanças no campo educativo, já 

que a divisão entre indivíduo e sociedade ainda permanece e as concepções 

tradicionais de autoritarismo são predominantes na escola. 

 Wallon defende que é necessário a Educação respeitar a totalidade 

da personalidade, do processo de desenvolvimento e aprendizagem da criança, 

considerando o contexto do aluno e direcionando seus objetivos para o 

desenvolvimento da autonomia do mesmo. De acordo com Mahoney, ”a educação é 

uma forma de atuar sobre essa relação evolutiva entre a criança e seu meio, 

procurando organizá-la, sistematizá-la” (2000, p.25). 

Nesse modo de perceber, a escola representa um papel de grande 

importância no desenvolvimento do sujeito, pois é ela que irá dar significância ao 

mesmo, já que retrata este espaço institucional como aquele que irá enriquecer esse 

processo. Neste caso, o professor assume um papel imprescindível nesse processo 

de enriquecimento.  

A este respeito, Wallon traz contribuições significativas para a 

compreensão da relação professor-aluno, considerando a escola como referência 

fundamental no desenvolvimento dos indivíduos. 

Declara, ainda, que o professor é um componente primordial no 

processo educacional sistematizado, já que é ele quem organiza o ensino voltado 

para o desenvolvimento integral dos alunos. Nesse sentido,  

 

O professor tem participação fundamental neste contexto, pois é 
através da relação dos pares que se efetiva o processo ensino-
aprendizagem. Professor e aluno constituem par unitário e indivisível 
quando analisamos o que ocorre na sala de aula. A aprendizagem é 
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o resultado desse encontro. Essa interação leva para transformações 
na direção da aprendizagem, na medida em que considera situações 
que satisfaçam, ao mesmo tempo, necessidades motoras, afetivas, 
cognitivas dos dois polos da relação (MAHONEY, 2002, p.13). 

 

No entendimento da autora, a afetividade representa a estimulação 

necessária para movimentar as ações do desenvolvimento da aprendizagem, de 

acordo com o ambiente educativo (construído e reproduzido no interior da escola). É 

importante ressaltar, ainda, que é necessário que a escola reconheça a importância 

da interação entre professor e aluno, podendo desta forma oferecer um ambiente 

propício para que a aprendizagem e o conhecimento ocorram de forma efetiva. 

Segundo Wallon, o contato com a cultura é incumbido 

primordialmente à Educação Formal, já que a escola é a representação do 

desenvolvimento geral do sujeito, seja ela intelectual ou moral. E prossegue 

afirmando que na escola o sujeito é inserido em uma realidade que foge do padrão 

que está acostumado, o familiar, sendo neste ambiente que ele terá que se 

relacionar com pessoas diferentes do seu núcleo familiar. Portanto, é nesse sentido 

que a escola assume importância em meio ao processo de socialização e 

desenvolvimento de um indivíduo, juntamente com o professor. 

Assim, é preciso que os agentes responsáveis por esse processo 

educativo considerem a criança em sua totalidade, como já afirmado anteriormente, 

pois, de acordo com a afirmação de Wallon (1995, p.80), a “escola erra se ignorar as 

características do desenvolvimento e funcionamento do pensamento humano e suas 

fases e desconhecer o contexto familiar do aluno”, bem como em não conhecer 

conteúdos culturais que possam apresentar seu contexto ao mesmo. Neste sentido, 

o autor afirma que conhecer o meio cultural do aluno não é o suficiente, é 

indispensável.  

 

O desenvolvimento da inteligência, em grande parte, é função do 
meio social. Para que ele possa transportar o nível da experiência ou 
da invenção imediata e concreta, tornam-se necessários os 
instrumentos de origem social, como a linguagem e os diferentes 
sistemas de símbolos surgidos desse meio. Constituem seus objetos 
a aquisição ou o desenvolvimento de noções e de conhecimentos 
existentes fora do indivíduo e que representam o patrimônio do grupo 
(WALLON, 1993, p.14). 
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Nessa perspectiva, afetividade e inteligência são apresentadas como 

inter-relacionadas. Segundo Tassoni (2001, p.3), “toda aprendizagem está repleta de 

afetividade, já que acontece em interações sociais, num processo de criação de 

vínculos”. Em se tratando unicamente da aprendizagem escolar, a trama que se tece 

no processo educativo não acontece restritamente no campo cognitivo, pois a 

afetividade permeia essas relações. Nesse sentido, a autora ressalta que,  

 

É a partir de sua inserção na cultura que a criança através da 
interação social com as pessoas que a rodeiam, vai se 
desenvolvendo. Apropriando-se das práticas culturalmente 
estabelecidas, ela vai evoluindo das formas elementares do 
pensamento para formas mais abstratas, que a ajudarão a conhecer 
e controlar a realidade (TASSONI, 2001, p.01). 
 

Tassoni (2001) argumenta que o processo de aprendizagem ocorre 

em decorrência de interações sucessivas entre as pessoas, a partir de uma relação 

estabelecida por um vínculo afetivo, sendo, portanto, através do outro que o 

indivíduo adquire novas formas de pensar e agir e, dessa forma apropria-se (ou 

constrói) novos conhecimentos. 

Neste sentido, parte-se da prerrogativa de que o aluno, na 

perspectiva de Wallon, é um sujeito autônomo, que dispõe de vontade e opinião 

próprias e chega à escola com conhecimentos prévios de sua vivência cotidiana. 

 

3.1 SOBRE O PROJETO DE REFORMA DE ENSINO PROPOSTO POR HENRI WALLON: 

POSSIBILIDADES DE LEITURA PARA UM DESENHO DE UMA REALIDADE ESCOLAR BRASILEIRA?   

 

Wallon nos apresenta em seus estudos dois eixos que demonstram 

o foco principal de suas pesquisas. São eles: a Psicologia e a Educação. Para tanto, 

sua teoria do desenvolvimento humano explicita particularmente o resultado do 

caminho percorrido na Psicologia.  

Um exemplo de uma das aproximações de sua abordagem sócio- 

interacionista com a realidade escolar pode ser percebido através do Projeto 

Langevin-Wallon (1946) que o autor elaborou, quando apresenta uma proposta de 

reforma educacional francesa depois da Segunda Guerra Mundial.  

Este documento propunha uma escola sem discriminações e 

direcionada para todos com enfoque para a justiça social. Em 1946, Paul Langevin e 
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Henri Wallon entregaram na Assembleia Nacional Francesa o Projeto de Reforma do 

Ensino Francês, que fora escrito por uma Comissão Ministerial de estudo composta 

por 23 personalidades que faziam parte de diferentes níveis de ensino do sistema 

educativo francês. 

As reformas propostas por este projeto não chegaram a ser 

implantadas, muito menos discutidas pelos parlamentares a quem eram destinados. 

“Este projeto foi resultado de um trabalho longo de concordância e considerações a 

respeito de como seria a reforma do ensino francês” (GRATIOT-ALFANDÉRY, 2010, 

p. 15). 

Dessa maneira, apresenta uma proposta bem audaciosa e completa 

para o sistema educativo, composto por princípios e medidas que se estendem 

desde a escola maternal até a formação de nível superior, sem deixar de mencionar 

a importância do aperfeiçoamento voltado para os professores (GRATIOT-

ALFANDÉRY, 2010). E ainda, em seu projeto Wallon propõe um sistema de 

formação de nível superior educacional onde o desenvolvimento intelectual, estético 

e moral deveriam ser priorizados, levando em conta as capacidades dos sujeitos 

escolares. Portanto, neste projeto Wallon atribui à formação docente uma 

considerada importância. Em sua opinião, deveria ser oferecidos ao professor uma 

extensa formação em Psicologia Infantil, e um estágio experimental, afim de que 

este pudesse obter experiências pedagógicas realizadas por ele próprio. 

 

A formação psicológica do professor não pode ficar limitada aos livros. 
Deve ter uma referência perpétua nas experiências pedagógicas que 
eles próprios podem pessoalmente realizar (WALLON, 1975, p.366). 
 

Sendo assim, em relação à formação psicológica do professor, o 

autor se coloca a favor das contribuições que a Psicologia oferece à Educação de 

modo recíproco. 

Vale ressaltar que esse projeto que objetivou uma escola 

democrática nunca fora realizado efetivamente, ainda que suas ideias tenham sido 

tomadas por empréstimo por educadores franceses após 1946. O importante é que 

sua atualidade dá acesso à educação e à cultura, e dessa maneira, forma 

atualmente o início de qualquer renovação educativa (GRATIOT-ALFANDÉRY 

2010). 
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Na opinião de Wallon é expressamente necessário que o professor 

domine conhecimentos relacionados a teorias de desenvolvimento de modo geral, 

com efeito, admitir que a afetividade contribua expressivamente neste aspecto, posto 

que a relação professor-aluno apresenta aspectos positivos e negativos no processo 

de aprendizagem. 

Desta maneira, a formação do professor deve ser designada para 

capacitar o mesmo para ser um mediador no ensino, sem deixar de considerar as 

diferenças e necessidades individuais e coletivas dos alunos. Para tanto, ele 

necessita observar o comportamento dos alunos, priorizando a dimensão afetiva, 

sabendo que o papel do outro no processo do desenvolvimento do sujeito constitui 

uma grande importância, de modo que essa relação de mediação esteja carregada 

de afetividade. 

De acordo com a teoria Walloniana, o aluno deve ser respeitado 

profundamente na ação educativa do professor, já que socialmente o trabalho do 

professor com o aluno tem um papel essencial no desenvolvimento do mesmo.  

Em síntese, a teoria de Wallon nos apresenta uma consideração de 

suma importância sobre suas implicações na educação, essencialmente no que 

tange ao papel do professor no desenvolvimento do aluno. 

 

Wallon, psicólogo e educador, legou-nos muitas outras lições. A nós 
professores, duas são particularmente importantes. Somos pessoas 
completas: com afetos, cognição e movimento, e nos relacionamos 
com um aluno, também pessoa completa, integral, com afeto, 
cognição e movimento. Somos componentes privilegiados do meio 
de nosso aluno (ALMEIDA, 2000, p.86). 

 

Nesse sentido, esta teoria desenvolvida pelo autor propõe que todo 

sujeito para ser compreendido necessita ser olhado a partir de suas experiências 

infantis, vistas sob a perspectiva da totalidade, ou seja, priorizando-se suas relações 

estabelecidas com o meio e a influência do contexto social em que está inserida 

(MAHONEY, 2002).  

Ainda nesta direção, em consonância com a teoria de Wallon, é 

possível admitirmos que tanto as interações sociais quanto as escolares são 

marcadas pela afetividade, devido a sua influência no desenvolvimento cognitivo do 

sujeito, fator que se faz de suma importância na formação docente. O professor deve 
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considerar que a escola, além de ser um ambiente de transmissão de 

conhecimentos, é um local onde, segundo Almeida (2001, p.107)  

 

[...] as relações afetivas se evidenciam, pois a transmissão de 
conhecimento implica necessariamente, uma interação entre 
pessoas. Portanto, na relação professor-aluno, uma relação de 
pessoa para pessoa, o afeto está presente [...]. 
 

Nessa medida, o vínculo afetivo instituído entre professor e aluno é 

primordial para o desenvolvimento intelectual de crianças, pois para elas essa 

relação é essencial, visto que a partir deste vínculo, irá estabelecer uma 

comunicação positiva ou negativa com o saber sistematizado e com a escola. Logo, 

a mediação do professor no ambiente escolar, embasada em sentimento, deve 

incitar a confiança do aluno, estimulando a autonomia do mesmo e a crença em sua 

capacidade. Neste sentido Libâneo (1994, p.251) ressalta que “a característica mais 

importante da atividade profissional do professor é a mediação entre aluno e a 

sociedade”. 

Na opinião de Wallon (1975), o professor necessita conhecer a 

fundo além das teorias que permeiam o desenvolvimento humano e a relação deste 

com o processo de ensino-aprendizagem e deve considerar a importância de sua 

prática pedagógica, buscando se atualizar com constantes pesquisas para melhorar 

seu desempenho profissional, aprimorando desta forma sua consciência sobre sua 

responsabilidade na sociedade. Deste mesmo modo, a participação da família neste 

processo associada à importância da formação de um professor pesquisador, é 

imprescindível no processo de formação do sujeito. Assim Tassoni (2001, p.13) 

exemplifica que “a relação que caracteriza o ensinar e o aprender transcorre a partir 

de vínculos entre as pessoas e inicia-se no âmbito familiar”. 

Em síntese, é possível inferir que a relação entre escola e família 

tem uma participação imprescindível na aprendizagem da criança. Neste modo de 

perceber, tanto o professor como a família devem preparar o indivíduo desde 

pequeno a conviver em sociedade, desenvolvendo desta maneira no sujeito 

sentimentos que possibilitem a aprendizagem de convivência em grupo. Assim 

sendo, é a relação afetiva constituída entre o adulto e a criança que favorece o 

processo inicial de aprendizagem. 

Neste sentido, Tassoni (2013) destaca: 
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 [...] pode-se pressupor que as interações que ocorrem no contexto 
escolar também são marcadas pela afetividade em todos os seus 
aspectos. Pode-se supor, também, que a afetividade se constitui 
como um fator de grande importância na determinação da natureza 
das relações que se estabelecem entre os sujeitos (aluno) e os 
diversos objetos de conhecimento (áreas e conteúdos escolares), 
bem como na disposição dos alunos diante das atividades propostas 
e desenvolvidas (p.10). 
 

Portanto, a autora reafirma que o vínculo afetivo adquirido no 

ambiente escolar se estabelece de forma fundamental para a criança e assume 

grande importância na figura do professor, assegurando uma melhor disposição por 

parte dos alunos no processo de ensino-aprendizagem. Ainda citando a mesma 

autora,  

 

 [...] é possível afirmar que a afetividade está presente em todos os 
momentos ou etapas do trabalho pedagógico desenvolvido pelo 
professor, o que extrapola a sua relação „tête-à-tête‟ com o aluno 
(TASSONI, 2001, p.13). 

 

Neste sentido, Wallon afirma que o papel da escola é oportunizar o 

desenvolvimento ao aluno, apresentando uma proposta de trabalho competente e de 

qualidade, bem como um ensino baseado na democracia, a qual ofereça 

oportunidade igual a todos, buscando assim uma formação integral do sujeito. 

Reiterando, a escola tem um papel essencial no desenvolvimento da criança, pois 

segundo Almeida (2001, p. 99):  

 

Como meio social, é um ambiente diferente da família, porém 
bastante propício ao seu desenvolvimento, pois é diversificado, rico 
em interações, e permite à criança estabelecer relações simétricas 
entre parceiros da mesma idade e assimetria entre adultos. Ao 
contrário da família, na qual a sua posição é fixa, na escola ela 
dispõe de uma maior mobilidade, sendo possível a diversidade de 
papéis e posições. Dessa forma, o professor e os colegas são 
interlocutores permanentes tanto no desenvolvimento intelectual 
como do caráter da criança, o que poderá ser preenchido individual e 
socialmente. 
 

Portanto, através da relação vincular que a criança estabelece com o 

meio, passa a ter novos pensamentos, bem como novas ações, assim se 
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apropriando de conhecimentos novos, neste modo de perceber, esse processo 

acontece ao longo de todo o desenvolvimento do sujeito. 

Assim, a perspectiva walloniana acredita que é na relação entre o 

adulto e a criança que a afetividade se estabelece, e se torna inerente ao processo 

de construção de conhecimento.  

Para Wallon, a escola é vista como um espaço que ensina 

indivíduos a conviverem harmoniosamente entre si, e a sala de aula é o local em que 

o professor medeia essas relações. Portanto, cabe ao professor admitir essas 

relações em sua prática docente, no sentido de ressignificá-las como expressões de 

seu olhar reflexivo e crítico. 

Em síntese, Wallon assegura que os valores sociais e culturais que 

a criança irá adquirir no decorrer do seu desenvolvimento são apreendidos e (re) 

construídos pelo meio e a cultura e que os valores de solidariedade e justiça, 

desenvolvidos na escola, devem ser preservados.  

Insiste que ao professor é importante estar atento às condições de 

existência de seu aluno para que sua prática não se desvincule desta realidade da 

criança, e que, nesse sentido, os saberes que já construiu no contato com seu 

ambiente social e cultural ao qual está imersa não sejam desconsiderados. Em vista 

disso, Galvão (1995) destaca que: 

 

Em termos práticos, isso significa que o planejamento das                             
atividades escolares não deve se restringir somente à seleção de 
seus temas, isto é, do conteúdo de ensino, mas necessita atingir as 
várias dimensões que compõem o meio (p.101). 
 

Nesse sentido, é importante ressaltar que, uma vez que para Wallon 

o meio escolar é imprescindível para o desenvolvimento da criança, a criança não 

deve perceber somente referências cotidianas advindas unicamente do meio 

familiar, pois o mesmo já oferece à criança relações inevitáveis, tendo ela, em 

função disso, ainda mais dificuldades para associar com referências de caráter 

científico, propostas pela escola.  

Walon afirma que a criança pertence à família assim como a si 

mesma. Galvão (1995, p.101) ressalta que “a escola, ao possibilitar uma vivência 

social diferente do grupo familiar, desempenha um importante papel na formação da 

personalidade da criança”. 
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Em suma, o autor afirma que as relações existentes no espaço 

escolar são permeadas por uma base afetiva e que a aprendizagem não se restringe 

ao campo cognitivo, mas também e, sobretudo, está impregnada de afetividade. É 

nessa medida que a teoria de Wallon nos esclarece que o professor é o mediador 

das relações sociais que permeiam e perfazem a sala de aula. De acordo com 

Mahoney e Almeida (2005, p. 26):  

 

Na relação professor aluno, o papel do professor é de mediador do 
conhecimento. A forma como o professor se relaciona com o aluno 
reflete nas relações do aluno com o conhecimento e nas relações 
aluno-aluno; queira ou não, o professor é um modelo, na sua forma 
de relacionar-se, de expressar seus valores, na forma de resolver os 
conflitos, na forma de falar e ouvir. 

 

 De acordo com as autoras, a ação do professor pode fazer muita 

diferença no processo de desenvolvimento da criança, pois cabe a ele mobilizar 

vínculos afetivos com e entre os alunos, investigando e atentando para a 

peculiaridade da individualidade de cada uma.  

 

“Quando não são satisfeitas as necessidades afetivas, estas 
resultam em barreiras para o processo ensino-aprendizagem e, 
portanto, para o desenvolvimento, tanto do aluno como do professor” 
(MAHONEY e ALMEIDA, 2005, p.26). 

  

Ainda nesta perspectiva, Dantas (1992, p.85) ressalta a “importância 

da afetividade na construção do conhecimento e da pessoa, no qual o clima afetivo 

na sala de aula influencia a aprendizagem”. 

Diante disso, acreditamos ser necessário que o professor enfrente 

desafios que o surpreendam em sua formação e os supere com disposição, pois 

somente desta forma irá perceber que o conhecimento e a prática profissional se 

constroem a partir de e em meio a referências sociais e culturais que estruturam e 

caracterizam o processo de aprendizagem, juntamente e especialmente relacionada 

com a realidade construída e experimentada no interior da escola.  

Vale ressaltar, ainda, a importância de a escola reconhecer o espaço 

e a presença da família no processo de desenvolvimento de um sujeito. É importante 

destacar, nesse sentido, que a escola e a família não podem ser vistas como duas 

instâncias sociais antagônicas, pois ambas as instituições priorizam e buscam o 



43 

 

 

mesmo objetivo, qual seja, a educação da criança. Neste modo de perceber, Wallon 

(apud GALVÃO, 1995, p.113) propõe: 

 

Uma escola engajada, inserida na sociedade e na cultura, e, ao 
mesmo tempo, uma escola comprometida com o desenvolvimento 
dos indivíduos, numa prática que integre a dimensão social e a 
individual. 

 

Desta feita, é importante não perder de vista a importância de o 

professor se relacionar de forma afetiva com seus alunos, para que ambos possam 

sentir-se motivados e, dessa forma, a aprendizagem flua e favoreça esta relação.  

 

3.2 BREVES CONSIDERAÇÕES ACERCA DA HISTÓRIA DA FORMAÇÃO DOCENTE E DE 

CONCEPÇÕES DE DESENVOLVIMENTO INFANTIL: CONTEXTUALIZANDO A TEORIA DE WALLON 

 

No Brasil, desde 1830 (Império) até o fim da Primeira República em 

1930, as escolas eram voltadas para a concepção humanista, onde a igreja tinha 

forte influência nesta área (THERRIEN, 1997).  

A sociedade dessa época ainda tinha características elitistas e 

patriarcais, assim a educação feminina era voltada para formar mulheres para cuidar 

dos filhos e da casa, ficando evidente a submissão das mesmas em relação aos 

homens, sem contar com a baixa remuneração feminina. Porém, de acordo com 

Therrien (1997), contrariando as concepções da época, cada vez mais professoras 

assumiam a responsabilidade pela transmissão do saber, se colocando em destaque 

na sociedade, ainda que não tivessem nenhuma remuneração. 

No início do século XX, as concepções de aprendizagem são 

modificadas e com o avanço científico a Psicologia surge como ciência, mudando 

desta maneira tais concepções paternalistas e assistencialistas. Segundo Therrien 

(1997), o centro do trabalho pedagógico passa ser o aluno e o saber deixa de ser o 

foco central desse processo.  

Com a Segunda Guerra Mundial e o avanço da industrialização do 

país na década de 1930, no qual os investimentos do país foram voltados para o 

desenvolvimento econômico, houve um aumento na procura pelo ensino 

fundamental e médio, acarretando um aumento no quadro de professores, porém, a 

formação docente ficou excluída de tais investimentos. 
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O importante nessa época era formar o professor com rapidez, 

priorizando a aprendizagem de métodos e técnicas, pretendendo muito mais atingir 

objetivos, do que formar o professor intelectualmente com uma boa preparação 

nesse campo (THERRIEN, 1997). 

Assim, na década de 1960, a sociedade passa a fazer uso da 

tecnologia, e a educação não fica isenta deste acontecimento, sendo a partir daí que 

a escola começa a experimentar uma concepção de empresa, acarretando na 

redução do espaço de atuação do professor. Este modo de enxergar a escola exigiu 

a divisão de trabalho, nas quais a prática pedagógica e a formação profissional 

fossem mantidas desarticuladas e hierarquizadas (ALVES, 1986). 

Nesse sentido, neste período os cursos de formação de professores 

tinham como base central as técnicas de ensino e se baseavam em metodologias 

inspiradas em autores como Decroly, Montessori e outros e do mesmo modo, em 

uma perspectiva comportamentalista ou behaviorista que entendia a aprendizagem 

como resultante de um processo em que o aluno era considerado uma tábula rasa, 

um mero receptor de conhecimentos aprendidos através e especialmente de 

ferramentas materiais, ou seja, de métodos e técnicas aprimoradas de ensino. 

Nesse sentido, a formação de professores ainda era voltada para formar seres 

submissos à sociedade, que tinham que conhecer os métodos pedagógicos da 

escola sem questioná-los, mas apenas executá-los. 

No final da década de 1970, houve significativas contribuições para 

a Educação. Como afirma Freitas (2002), essas contribuições destacaram as 

relações delimitadas entre educação e sociedade. De acordo com Matos (1998), nos 

anos de 1970 a teoria existente no meio educacional da época era de Pierre 

Bourdieu e J.C Passeron, que levantaram discussões a respeito da função da 

escola, em uma sociedade dividida por classes, pois era vista como instituição sócia 

em que a dominação cultural era praticada, ou seja, os conteúdos escolares 

difundidos no âmbito escolar eram impostos pela classe dominante, em favor de 

seus interesse e privilégios. Segundo Freitas (2002) é na década de 1980 que 

acontece o rompimento com a concepção tecnicista que prevalecia no campo da 

Educação.  

A partir das últimas décadas do século XX, a educação passou a 

focar a formação de um novo sujeito, buscando superar os paradigmas que 

acompanharam este século. Objetivando formar o indivíduo no sentido de capacitá-
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lo a aprender e assimilar o mundo, em outras palavras, o seu contexto, de forma a 

interagir com o mesmo de maneira que não só o reproduza, contudo busque um 

novo olhar, uma nova direção para transformá-lo.  

Na segunda metade da década de 1990, com a Lei de Diretrizes e 

Bases (9394/96), é exigida a formação em nível superior para todos os professores 

das séries iniciais do ensino básico e os objetivos das instituições superiores não 

universitárias, tais como os “Cursos Normais Superiores”, se direcionam para a 

aplicação de conhecimentos adquiridos e com isso a produção de novos 

conhecimentos se perde na formação desses professores. Com a nova formulação 

da referida lei, a experiência docente passa a ser considerado pré-requisito para o 

exercício do profissional, numa mostra clara de que a formação de especialista para 

a prática de funções pedagógicas deveria se assentar na formação docente.  

Ainda nessa década, segundo Cardoso (1999), a literatura voltada 

para a formação docente destacava a importância de formar o professor 

“pesquisador”, ou seja, um professor investigador, que fosse capaz de refletir sobre 

sua prática e que desenvolvesse a capacidade de fazer uma articulação entre teoria 

e prática. Assim, esses estudos procuraram novas perspectivas e modelos, 

buscando entender a prática pedagógica e os conhecimentos relacionados ao 

conteúdo que poderia ser ensinado na escola. 

Com isso, na História da Educação Brasileira, segundo Cardoso 

(1999), é possível constatar uma correspondência estreita que passa a existir entre 

as transformações sócio-políticas e a diversificação das propostas de reformas para 

a Educação. 

Considerando as discussões que vem acontecendo desde os 

primórdios do surgimento da escola, sobre a Educação e a formação docente, nota-

se que os paradigmas na educação vêm se transformando ao longo do tempo, 

devido às mudanças econômicas, culturais e políticas que se processam na 

sociedade, em particular, na brasileira. 

Por estes motivos, os estudos sobre a formação docente vêm sendo 

cada vez mais crescentes na atualidade e ganhando grande destaque no meio 

acadêmico e com isso, o novo perfil do professor para as séries iniciais ganhou 

enfoque de muitos estudos, com discussões que trouxeram à tona as mudanças que 

aconteceram no sistema educacional do país nas últimas décadas.  
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Nesse sentido, a referida legislação educacional vigente no país 

(LDB 9394/96), juntamente com as reformas estabelecidas nos sistemas estaduais e 

municipais, trouxeram novos olhares para a formação docente. Passa a ser possível, 

então, constatar o interesse na formação adequada do professor, a fim de que ela 

seja direcionada para atender as necessidades dos alunos nas diferentes fases que 

compõem seu desenvolvimento, e também para saber lidar com a diversidade 

existente na escola.  

Nessa perspectiva, passa-se a buscar uma formação que 

desenvolva a criticidade do professor sobre a importância de sua formação 

continuada, devendo este estar sempre atualizado e engajado criticamente nas 

questões que perfazem sua pratica e formação profissional. 

Em síntese, refletindo sucintamente sobre o percurso histórico que a 

formação docente veio percorrendo, foi possível a nós melhor compreender o fato de 

que a cada momento histórico do desenvolvimento econômico e social do país ela 

veio se estruturando, no sentido de instituir projetos pedagógicos mais condizentes 

com a diversidade que perfaz a realidade educacional, buscando organizar e 

responder suas demandas de natureza social. 

Na opinião de Tardif (2002), a comunicação que os professores vêm 

estabelecendo com o conhecimento não se limita à transmissão de conhecimentos 

já instituídos, posto que a educação em sua complexidade não se permite ser 

entendida por uma única ciência, uma vez que é necessário investigar e relacionar 

os diferentes campos do conhecimento que perfazem a formação de professores, tal 

como a Psicologia, por exemplo, quando se assenta sobre estudos que buscam 

compreender o processo de desenvolvimento e aprendizagem humana, tal como 

Wallon o fez. 

Assim sendo, pensar e discutir a educação atualmente não é uma 

tarefa fácil. Isto, por se tratar de um tema que vem sofrendo inúmeras influências por 

diferentes abordagens sociais na contemporaneidade. Segundo Ferreira (2003), a 

heterogeneidade das abordagens sociais, das leituras de mundo e o esfacelamento 

das grandes teorias vividas atualmente explicam as atuais formações sociais. 

É sabido que em toda ação docente está implícita a sua abordagem 

social, porém é preciso que essa abordagem seja percebida por este profissional na 

constituição de sua ação, pois é preciso que o professor se preocupe com os 
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benefícios sociais que tal abordagem adotada pode trazer para a instituição escolar 

enquanto instituição social que se assenta sobre o conhecimento humano. 

No decorrer da História da Educação diferentes concepções de 

educação e teorias de aprendizagem deixaram suas marcas. Entre elas podemos 

citar a abordagem inatista-maturacionista, que se baseia na ideia de que as 

capacidades do ser humano são inatas, e que a educação pouco ou quase nada 

colabora nas alterações destas determinações.  

Além dela, a abordagem Comportamentalista-Ambientalista, que se 

pauta no empirismo, atribuindo ao ambiente à formação das características 

humanas. O fundador desta concepção foi John Broadus Watson e suas idéias 

deram inspiração a Frederic Skinner, que deu continuidade a alguns de seus 

pressupostos. 

Em seus estudos Skinner divide a aprendizagem em duas vertentes, 

a por condicionamento clássico e por condicionamento operante. 

 

A aprendizagem por condicionamento clássico envolve uma reação 
do organismo sobre o meio. Já a aprendizagem por condicionamento 
operante se dá de forma bastante diferente, apoiando-se não em 
reações provocadas por estímulos, mas em comportamentos 
emitidos pelo próprio organismo que são seguidos por algum tipo de 
consequência (EMMEL; KRUL, 2011, P.5). 
 

 Assim, os comportamentalistas defendem que desenvolvimento e 

aprendizagem são processos concordantes, já que, nesta concepção, 

desenvolvimento é o resultado de aprendizagens acumuladas na vida do sujeito. 

Vale ressaltar também que nesta abordagem o professor é visto como o único 

detentor do saber e o ensino são centrados nele. 

Outra abordagem, nominada construtivista ou interacionista, 

desenvolvida por Jean Piaget, fala do pensamento e da lógica do indivíduo. Jean 

Piaget foi formado em Biologia. Epistemólogo se dedicou à área de Psicologia, 

dando grande contribuição para a Pedagogia, ainda que nunca tenha atuado 

diretamente como Pedagogo, tendo sua concepção sido reconhecida como Teoria 

Piagetiana da Epistemologia Genética. Emmel e Krul nos relatam que, 

 

Este teórico desenvolveu uma teoria geral dos processos de 
aquisição do conhecimento. Em termos práticos, o ponto de partida 
de toda a aprendizagem é o próprio sujeito. Os estímulos são 
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transformados pelo sistema de assimilação do sujeito, a criança não 
espera ter seis anos para ir à escola e ter um professor a sua frente, 
para começar a aprender. Argumenta que todas as crianças passam 
por estes processos de forma escalonada, sempre podendo avançar 
de estágio somente depois de aperfeiçoado o nível anterior (2011, p. 
7). 
 

No âmbito da Educação as ideias piagetianas são muito 

disseminadas, ainda e principalmente nos dias de hoje, contribuindo de forma 

significativa tanto para a prática educacional quanto para o processo de formação e 

constituição do desenvolvimento humano, no sentido de que a criança é considerada 

um sujeito ativo no processo de elaboração de seu conhecimento. Ressaltamos 

ainda que, nesta perspectiva, o professor tem um papel de facilitador e desafiador 

neste processo, visto que quem constrói o conhecimento em si e processualmente 

seja o próprio sujeito. 

E finalmente, e de modo particular, neste estudo, mais 

especialmente, a Abordagem Histórico-Cultural, a qual Lev Semenovich Vigotsky e 

Henri Wallon são teóricos expoentes e representantes de maior destaque. Ambas as 

teorias se norteiam no princípio da dimensão sócio-histórico do psiquismo, em outras 

palavras, estudam o comportamento humano e suas características, bem como 

estas se desenvolvem em cada indivíduo. 

A teoria Vygotskyana se inspira nos princípios do materialismo 

dialético, acreditando que o desenvolvimento humano se realiza através da 

apropriação da experiência histórico-cultural (EMMEL; KRUL, 2011). 

Segundo Emmel e Krul (2011, p.15) nestas formas de se 

compreender o psiquismo, “O biológico e o social não podem ser dissociados, 

portanto o sujeito constitui-se como tal através de suas interações sociais”. Nesse 

sentido, o ser humano se desenvolve através de seu contato com o meio. Na 

proposição de Vygotsky e de Wallon a aprendizagem e o desenvolvimento estão 

ligados desde o início da vida humana, já que é “aspecto necessário e universal do 

processo de desenvolvimento das funções psicológicas culturalmente organizadas e 

especificamente humanas” (VYGOTSKI, 1998, p. 101). Em síntese, o 

desenvolvimento do sujeito, para ambos os teóricos mencionados, é mobilizado por 

referências de aprendizagens acionadas externamente. 

Todavia, Emmel e Krul (2011) nos relatam que,  
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[...] embora processos de aprendizagem ocorram constantemente na 
relação do individuo com o meio, quando existe a intervenção 
deliberada de unir outro social nesse processo, ensino e 
aprendizagem passam a fazer parte de um todo único, indissociável, 
envolvendo quem ensina quem aprende e a relação entre essas 
pessoas (p.15). 

 

Os autores explicam, na citação acima, que a escola tem um papel 

imprescindível no desenvolvimento do sujeito, sendo nela que esse contato social, 

essa relação entre ensino e aprendizagem, se dá de forma sistemática e intensa, 

fomentando as conquistas culturais sobre o modo de pensamento de um sujeito.  

Desta maneira, Wallon foi um estudioso que concordou com as 

ideias de Vygotsky na questão do desenvolvimento do ser humano. Ambos 

elaboraram suas teorias sobre o desenvolvimento infantil com a mesma ideia de ser 

humano e realidade. Do mesmo modo idealizaram o sujeito a partir do materialismo 

histórico e dialético, compreendendo que a relação do sujeito com a realidade se 

realiza através da mediação, permitindo que este seja transformado pela natureza e 

vice-versa. Dessa forma nos é permitido apontar que é pela interação social que a 

transformação dos sujeitos e do meio ocorrem. 

A diferença entre esses dois teóricos é considerada substancial 

nesse processo de mediação. Vygotsky considera a linguagem, enquanto Wallon a 

emoção, acreditando que se tratava de uma linguagem (no caso sinestésico) que 

antecedia a própria linguagem (oral), neste caso, uma forma primária de 

comunicação. 

Ambos os autores concordam que é o organismo e o social que 

determinam o sujeito e estruturam sua consciência, sua linguagem e seu 

pensamento, se apropriando das significações histórico-culturais. Do mesmo modo, 

rompem com a dicotômica tradição da psicologia inatista ou empirista, superando os 

limites que eram tratados os fenômenos psicológicos.  

Wallon diverge de Vygotsky no momento que elabora sua teoria no 

sistema de estágios, onde, para Wallon, cada um se destaca e se caracteriza por 

uma atividade que prevalece e por conflitos e oposições que se sucedem. De acordo 

com Bastos e Pereira (2003): 

 

Os estágios, inscritos na concepção do materialismo histórico, não 
são sobrepostos, nem se sucedem linearmente. As passagens de um 
estágio para outro são marcadas por conflitos e oposições. Os 
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estágios não se sucedem com limites nítidos, havendo contradições 
e complexas interligações: cada um mergulha no passado e se 
desenvolve no futuro. Cada estágio significa, ao mesmo tempo, um 
momento de evolução mental e um tipo de comportamento 
determinado pelas interações sociais (p.14). 

 

Assim, tanto a teoria de Vygotsky como a de Wallon muito têm 

contribuído para a compreensão das mudanças que a Educação tem sofrido na 

contemporaneidade. Com isso, Bastos e Pereira nos relatam: 

 

Pode-se dizer que a concepção histórico-social do desenvolvimento 
humano evidencia a importância de compreender que o processo de 
elaboração do conhecimento está inter-relacionado com a emoção, a 
imitação e a representação, o movimento, a linguagem, o outro e as 
interações (2003, p.21).   

 

Sob esse aspecto, podemos dizer que as concepções teóricas que 

sobrepõem à sociedade humana, em seus aspectos culturais e históricos têm trazido 

grandes mudanças para o campo educacional, pois partem do pressuposto que a 

aprendizagem é social e que elementos culturais fazem sua mediação. Com isso, 

tais abordagens têm possibilitado um olhar mais crítico especialmente para as 

práticas pedagógicas, particularmente quando nos referimos neste estudo aos 

princípios da teoria Walloniana. 

Em síntese, a transformação no que diz respeito à forma de 

compreensão acerca do processo de desenvolvimento e aprendizagem encontrada 

nessas teorias ora pesquisada, Vygotsky e Wallon, legitimam um dinamismo 

designado ao homem na Psicologia e na Educação. 

 

4. ELEMENTOS DA TEORIA PSICOGENÉTICA DE WALLON PARA SE PENSAR 

AS RELAÇÕES ENTRE COGNIÇÃO E AFETIVIDADE  

 

  Wallon diverge de teorias dualistas que separam corpo, mente, 

sentimento e razão. Para ele, o conhecimento do pensamento humano só é 

permitido a partir do momento em que é considerada a base afetiva, posto que afeto 

e cognição está relacionada íntima e dialeticamente (SILVA 2008). 

A função da afetividade na forma da razão só é permitida ser 

analisada através de uma relação dialética organizada com as demais funções. 
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Wallon acreditava que durante o desenvolvimento do sujeito as 

emoções vão mudando, ou seja, vai se distanciando do biológico e se formando 

como fenômeno histórico-cultural. Nesse sentido, Silva (2008) revela que: 

 

Essas mudanças qualitativas que ocorrem com as emoções ao longo 
do desenvolvimento dizem respeito ao aumento de controle do 
homem sobre si mesmo. A razão, o intelecto (desenvolvido graças ao 
crescente domínio de instrumentos culturais), tem a capacidade de 
controlar os impulsos e as emoções mais primitivas (autorregulação 
do comportamento) (p.136). 

 

A autora supracitada assinala que se trata de uma razão a serviço 

da afetividade, que se forma como uma ferramenta de preparação e 

aperfeiçoamento dos sentimentos. Desta feita, cabe ressaltar que Wallon destaca o 

papel imprescindível da linguagem em tais modificações do sentimento, em termos 

qualitativos, posto que o modo de pensar e sentir do sujeito estão cheios de 

conceitos aprendidos culturalmente.  

De acordo com a mesma, autora, ainda, Wallon defende que “a 

gênese da vida afetiva social é mediada pelos significados construídos no contexto 

cultural em que o sujeito se insere” (SILVA 2008, P.137). Neste sentido, o sujeito 

aprende a pensar, a agir, a falar e sentir conforme sua cultura, ou seja, de acordo 

com a sociedade em que está inserido. 

Em suma, na teoria de Wallon observamos que ele abraça uma 

abordagem que une as dimensões cognitivas e afetivas do funcionamento 

psicológico. De acordo com Silva (2008): 

 

O fato de o homem nomear os sentimentos faz com que estes sejam 
percebidos de maneira diferenciada, já que para identificá-los é 
preciso escolher o conceito (a palavra) que exprima os traços 
característicos que distinguem um determinado sentimento. Por 
exemplo: o sentimento de medo é diferente do sentimento da raiva. 
Nomeá-los implica reconhecer as peculiaridades de um e de outro. 
Assim, os sentimentos mantêm relação com o pensamento por 
serem conceitos, e estes foram aprendidos e impostos pelo meio 
(p.137). 

 

Enfim, a teoria Walloniana nos orienta não apenas para o 

entendimento do pensamento e da linguagem. Da mesma forma, nos orienta para 

compreendermos a função da afetividade na consciência humana. 
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Muitos são os autores, tais como Mahoney (2002), Almeida (2001), 

Galvão (1995) e Mendonça (2012) que indicam e ressaltam a relevância da 

afetividade no processo de aprendizagem e desenvolvimento de sujeitos e, 

sobretudo, na relação professor-aluno. Em meio a essas pesquisas, é muito comum 

encontrarmos referências ao fato de que a afetividade na relação educativa ainda 

trata-se de um tema bastante polêmico e abordado muitas vezes com tom pejorativo, 

romantizado, de caráter individualizado, descontextualizado cultural e socialmente 

da realidade dos sujeitos que se vinculam ao universo educacional.   

A teoria de Wallon nos relata que a afetividade acompanha o sujeito 

desde seu nascimento, ocupando durante o seu desenvolvimento um papel 

fundamental, especialmente em sua constituição identitária. 

Neste modo de perceber, a escola é o ambiente em que a criança 

desenvolverá essas relações sociais com mais afinco, ou seja, é na escola que seu 

desenvolvimento prosseguirá, dando ênfase aos aspectos cognitivos, psicomotores 

e socioafetivos. 

Sabemos que a relação afetiva no cotidiano escolar interfere de 

forma significativa no processo de aprendizagem do aluno, seja positiva ou 

negativamente. É necessário que o professor assuma que a afetividade deve estar 

presente tanto no espaço pedagógico quanto fora dele. Acreditamos que no 

ambiente escolar, se a afetividade estiver presente, a aprendizagem sempre será 

favorecida e sem traumas.  

O grande mediador do processo de aprendizagem, é o professor, 

a ele cabe o papel do responsável de grande destaque na aprendizagem da 

criança. O vínculo afetivo que o professor estabelece com o aluno em sala de 

aula, deve ter um caráter libertador e de confiança no cotidiano escolar, pois 

colaboram para combater o preconceito e os rótulos comuns presentes no 

ambiente escolar. O olhar afetivo do professor para o aluno é indispensável para 

o sucesso de aprendizagem, da autoestima e da valorização do aprendiz. 

Diante da relação entre emoção e afetividade, consideramos que 

o professor em sala de aula deve estar preparado para trabalhar com as emoções 

dos alunos. Segundo Mendonça e Santos (2012): 

 

Por meio da afetividade, o professor influencia no resultado da 
educação de seus alunos. A maneira como o professor se comporta 
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em sala de aula, através de seus sentimentos, intenções, desejos e 
valores, afeta seus alunos, uma simples maneira de falar já faz toda 
diferença. Sendo assim, o respeito, a amizade, a compreensão 
devem estar envolvidas neste processo (p.2). 
 

Em consonância com as autoras, mais do que ensinar conteúdos, 

cumprir programas e projetos, o professor deve ajudar o aluno em sua própria 

construção, ou seja, as questões ligadas à moral e à vida em sociedade devem 

ser tratadas como conteúdos de ensino, desenvolvendo habilidades de diálogos e 

cooperação. Desta forma tentando eliminar ou amenizar os conflitos, gerando 

assim um campo propício para a aprendizagem. 

De acordo com Ribeiro, Jutras e Louis (2005) é notório que a 

literatura aponta que a escola não considera importante a dimensão afetiva no 

processo de desenvolvimento e ensino-aprendizagem. Seus objetivos são 

voltados para a construção do saber científico, racional e objetivo, ficando 

prejudicado, desta maneira, o conhecimento do corpo, dos sentimentos, bem 

como as relações sociais na sala de aula. As autoras colocam que apesar dessa 

dicotomia na realidade escolar, muito tem se reivindicado atualmente a 

convivência harmoniosa entre a afetividade e a cognição. 

Ribeiro, Jutras e Louis (2005, p.32) afirmam que “a afetividade é 

impulsionada pela expressão de sentimentos e das emoções e pode desenvolver-

se através da formação do sujeito”. 

Wallon mostra em sua teoria um conceito de emoção que traz 

contribuições para a prática pedagógica, pois a emoção propõe uma relação 

direta entre indivíduos. 

Refletindo sobre o campo da relação educativa professor-aluno, a 

emoção tem um caráter unificador, pois é ela que coloca os sujeitos em questão 

em uma relação de comunhão, pois leva ambos a um objetivo comum, a 

aprendizagem. Neste aspecto Mendonça e Santos (2012, p.4) nos revela que: 

 

[...] torna-se fundamental o fortalecimento da afetividade na 
relação professor/aluno para que a aprendizagem se torne eficaz, 
favorecendo, assim, a autoestima, o diálogo e a socialização. Vale 
ressaltar que a afetividade também é importante no processo de 
avaliação, afastando eventuais riscos de antipatia entre professor 
e aluno (p.4). 
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 Nessa direção, as situações vividas no cotidiano por um aluno 

são refletidas imediatamente na sala de aula, influenciando de modo direto em 

seu processo de aprendizagem. Neste sentido, se o professor sensibilizar seu 

olhar e sua ação de forma a compreender o aluno como um ser contextualizado, 

que reflete uma realidade social, tal e qual, poderá consolidar sua prática docente 

assentando-se sob valores humanizantes e humanizadores. 

Em suas pesquisas, as autoras Ribeiro, Jutras e Louis (2005) 

observam que os professores confirmam a relevância da afetividade e sua 

contribuição para o bom desenvolvimento da aprendizagem escolar, bem como 

para a melhoria da relação pedagógica entre professor-aluno, resultando no 

favorecimento do sucesso escolar. 

Assim, em síntese, reiteramos, podemos dizer que a afetividade 

participa integralmente do processo de desenvolvimento de um sujeito, uma vez 

que o aluno se achega mais ao professor, quando este demonstra afetividade, 

compreensão e interesse pela vida cotidiana do mesmo, com diálogos e troca de 

experiências, sendo desta forma que tais atitudes se tornam significantes para a 

elaboração do conhecimento. 

Deste modo, é necessário que o professor sempre esteja 

acessível, disponível a conversar com seus alunos, com o objetivo de favorecer a 

aprendizagem dos mesmos, tendo em vista que o bom relacionamento entre 

professor-aluno é essencial em uma sala de aula. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS  
 

Henry Wallon deixou sua imagem marcada na história da França. É 

verdade que muito mais de um Psicólogo do que a de um Educador. Nos dias atuais, 

várias instituições escolares têm percebido seu nome, bem como do físico Paul 

Langevin.  

Ambos foram autores do projeto de reforma do ensino francês que 

revolucionaria o ensino naquele século. Ainda que tal projeto não tenha sido 

efetivado, inspirou indiretamente alguns educadores, tanto na França como em 

outros países estrangeiros em que ficou conhecido. 

Neste trabalho, tentamos recuperar a trajetória intelectual, cientes 

que toda sua obra foi dedicada ao estudo da criança, de seu desenvolvimento, 

características, de sua conduta e evolução. 

De acordo com Silva (2004, p.11) “a teoria de Henry Wallon, ainda 

é um desafio para muitas escolas, pais e professores”, pois seu pensamento 

resiste aos métodos pedagógicos tradicionais, ainda encontrados no contexto 

escolar na atualidade.  
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Numa época de crises, guerras, separações e individualismos 

como a nossa, não seria melhor começar a pôr em prática nas escolas idéias 

mais humanistas, que valorizam desde cedo a importância das emoções? (SILVA 

2004). 

A teoria Walloniana busca anular a dicotomia entre o orgânico e o 

social, entre o indivíduo e o meio. Notamos, com este estudo, a relação íntima 

que o autor instaura entre o psíquico do sujeito e sua estrutura orgânica. 

Wallon afirma através de sua teoria que a afetividade contribui para 

o desenvolvimento da aprendizagem. Nesse modo de pensar, a escola, vista a partir 

da perspectiva Walloniana, tem a responsabilidade de atender as exigências afetivas 

do sujeito escolar, devendo saber inserir as suas necessidades vitais no processo 

ensino-aprendizagem. 

Tratar da temática afetividade no ambiente escolar ainda se mostra 

um desafio, uma vez que muitos estudos apontam a inconsistência e 

desconhecimento acerca da percepção e compreensão de sua pertinência e 

relevância junto ao processo educativo e de conhecimento humano no interior da 

escola e do processo de escolarização.  

Pensando nisso, este estudo buscou refletir sobre a afetividade 

enquanto elemento fundamental e constituinte do processo de desenvolvimento e 

aprendizagem a partir de uma perspectiva teórica que a perceba como um 

comportamento implícito na criança, genética e socialmente. 

Visto que, desta maneira, a afetividade ganha relevância neste 

contexto, tendo em vista que sua presença e compreensão no ambiente escolar e 

principalmente nas práticas da sala de aula, particularmente presentes nas relações 

entre professores e alunos, se mostra imprescindível para a compreensão da criança 

como um ser geneticamente social, capaz de se desenvolver através de seu 

relacionamento com o outro. 

Importante dizer que, a partir deste estudo, ressignificamos o sentido 

em nossa formação da necessidade de ampliação e aprofundamento do professor 

acerca de pesquisas voltadas para este objeto, no sentido de aprimorar sua 

formação e olhar e consequentemente sua pratica para o processo de 

desenvolvimento da criança percebendo-o em sua completude, ou seja, como um 

ser completo e não fragmentado.  
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Para tanto, ao longo do percurso deste trabalho nos propomos a 

conceituar a afetividade, sob a perspectiva teórica de Henri Wallon, buscando 

associar sua constituição em seu desenvolvimento na criança, implicando o papel da 

escola, do professor e da família neste processo. 

A preocupação com o objeto em questão, a afetividade, não 

pretendeu restringir sua presença como determinante no desenvolvimento de uma 

criança, mas sim abordá-la como um aspecto que, em conjunto com a emoção e a 

cognição, compõem dialeticamente o desenvolvimento de um sujeito. 

Não perdemos de vista a importância de ressaltarmos a relação 

professor-aluno naquilo que ela pode representar em termos efetivos no processo de 

construção do desenvolvimento, do conhecimento e da aprendizagem dos alunos. 

Nesse sentido, pensar e refletir a Educação, assentando-se na teoria 

de Wallon, significou, para nós, superar uma visão fragmentada acerca das 

contradições existentes no sistema educacional atual que, por sua vez, insistem em 

parcializar e estigmatizar a dicotomia entre saber e sentir no processo de 

desenvolvimento de um sujeito. Entendemos que, uma vez identificadas tais 

contradições pelo professor, permitirão a ele perceber que o processo educativo 

deve formar pessoas completas, no sentido dialético que se possa atribuir a este 

termo. 
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APÊNDICE A 

Apresentação de Fontes Levantadas junto a Banco de Dados.   

 
 

No início deste estudo, elaboramos Quadros para organizar as fontes 

levantadas, utilizando as palavras-chave: Afetividade; Relação professor-aluno; 

Infância; Cognição e Afeto. 

Neste levantamento bibliográfico, incluímos bases de dados de periódicos 

científicos, tais como o Portal de Periódicos da Capes 

(http://wwwperiodicos.capes.gov.br), o Banco de Teses e Dissertações da Capes 

(http://www. capes. gov.br), o Portal Domínio Público 

(http://www.dominiopublico.gov.br) e o Banco de Dados Scielo (http://www.scielo.br) 

e a ANPED (http://www.anped.org.br), onde encontramos artigos, teses, 

dissertações e resumos expandidos ou completos de apresentações em eventos 

científicos, indicados quantitativamente no Quadro 1.   

Ao todo 37 fontes serão aqui apresentadas, entre os Quadros 2 e 5, e 

incluídas como Apêndice enquanto Bibliografia Consultada.  

 

 

 

 

QUADRO 1 – Agrupamento das fontes pesquisadas 
 

Natureza Quantidade 

Teses de Doutorado  03 
Dissertações de Mestrado  13 
Periódicos Nacionais  10 
Textos Completos publicados em Congressos/Eventos  11 

TOTAL  37 

 
 

 

QUADRO 2 – Teses de Doutorado  

Autor  Fonte Ano  
SILVA, C.M.O. Cognição-afetividade e 

interatividade Criança – 

Professor-Computador 

na transição da 

Educação Infantil ao 

Ensino Fundamental 

 

Universidade Federal do 

Ceará 

2006 

SCARPATO, M.T. Educação Infantil e 

Prática docente. 

 

Pontifícia Universidade 

Católica de São Paulo 

2006 

http://wwwperiodicos.capes.gov.br/
http://www.dominiopublico.gov.br/
http://www.scielo.br/
http://www.anped.org.br/
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MONTEALEGRE, 

P.A.C. 

Construtivismo 

interativo: Estudo sobre 

instinto afeto e cognição 

Universidade de São 

Paulo 

2009 

 

 

QUADRO 3 - Dissertações de Mestrado  

Autor Titulo do estudo Fonte Ano  
SILVA, A.S.J.  Afetividade e 

Construção do 

Conhecimento 

 

Universidade Federal do 

rio grande do Sul 

2008 

MACHADO, 

E.F. 

Afetividade na 

Formação Docente: A 

relação Professor-Aluno 

como Processo 

Humanizador 

Universidade do Estado 

do Pará 

2007 

 

SAWAYA, 

C.M.F. 

 

O Brincar e a 

Afetividade na 

Prática Pedagógica de 

Professores de 

Educação Infantil 

 

Pontifícia Universidade 

Católica de Campinas 

 

2009 

 

ABRAHIM, D.S. 

 

A relação Professor-

Aluno: Uma história 

de Amizade 

 

Universidade estadual 

Paulista Júlio Mesquita 

Filho 

 

2009 

 

SILVA, R.C.M. 

 

A Construção do 

Sujeito Histórico na 

Educação Infantil 

 

Universidade Estadual 

Paulista Júlio Mesquita 

Filho 

 

2009 

 

LIMA, V.A.B. 

 

O Desenvolvimento 

Afetivo Infantil Segundo 

Henri Wallon 

 

Universidade Regional de 

Blumenau 

 

2011 

 

BARBOSA, 

P.M.R. 

 

Representações de 

Crianças sobre a Relação 

Afetiva com seus 

Professores: Uma 

Contribuição para a 

Compreensão do Desejo 

de Aprender 

 

 

 

 

Universidade Federal do 

Paraná 

 

2009 

ABRAHÃO, 

C.O. 

Afetividade na Relação 

Professor-Aluno com 

Crianças de 5 a 6 anos: 

Uma Leitura Walloniana 

Sobre os Tempos e 

Espaços Escolares 

Universidade São Marcos 2008 
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MEDEIROS,D.L. 

 

As Manifestações da 

Afetividade na Prática 

Educativa do Pedagogo 

em Formação 

 

 

Universidade Tuiuti do 

Paraná 

 

2008 

DEMATHÉ, 

T.M. 

A Representação 

Social sobre a 

Infância: Um estudo 

com as Professoras de 

Educação Infantil do 

Município de Corupá 

Universidade do Vale do 

Itajaí 

2007 

SABINO, S.C. O Lugar do Afeto na 

Prática Pedagógica na 

Perspectiva dos 

Professores: Reflexão 

sobre a Formação 

Docente 

Universidade Católica de 

Petrópolis 

2006 

    

    
CAMPOS, M. I.  Memórias de infância 

de professoras da 

Educação Infantil: 

Gênero e sexualidade 

 

Universidade Federal da 

Grande Dourados- MS 

2010 

BREDA, B. Infância: imagens e 

memórias de adultos 

 

Universidade de São 

Paulo 

2010 

 

 

QUADRO 4 - Textos Completos publicados em Congressos/Eventos 

Autor Titulo do 

Artigo 

Fonte 

RODRIGUES, S.A Afetividade E 

Educação 

Infantil: O 

olhar 

Walloniano 

In: IX Congresso Nacional de 

Educação – III Encontro Sul 

Brasileiro de Psicopedagogia, 

2009-PUC/PR. 

 

 

MILAN,S.G;GARMS,G.M.Z;LOPES,C.S 

 

 

A Afetividade 

na Educação 

Infantil: Um 

Elo 

indispensável à 

teoria 

Walloniana 

 

 

In:X Congresso Nacional de 

Educação-I Seminario 

Internacional de 

Representações 

Sociais,Subjetividade e 

Educação, 2011-PUC/PR 

BREDA, B.   

Memórias de 

infância e 

espaços 

instituídos para 

as crianças 

 

 

In: IV Congresso Internacional 

de Pesquisa (Auto) biográfica, 

IV CIPA, 2010, São Paulo. 
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DEMATHÉ, T.M; CORDEIRO, M.H Representação 

Social de 

Professoras de 

Educação 

Infantil sobre 

Infância: 

Algumas 

Considerações 

 

 

In: 30ª Reunião Anual da 

ANPED, 2007, Caxambu. v. 1. 

 

 

BUJEA, M.I. E  

 

Que Infância é 

esta? 

 

 

 

 

In: 23ª reunião Anual da 

ANPED, 2000, Caxambu. v.1 

 

 

BARBOSA, I.G; ALVES, N.N. L; MARTINS. 

T.A.T.  

 

Infância e 

Cidadania: 

Ambiguidades 

e Contradições 

na Educação 

Infantil 

 

 

 

In: 31ª Reunião Anual da 

ANPED, 2008, Caxambu. v.1. 

 

BREDA, B.   

 

Imagens da 

infância, 

memórias de 

infância e 

relações 

geracionais. 

 

 

 

In: II Seminário de Grupos de 

Pesquisa sobre Crianças e 

Infâncias: Perspectivas 

Metodológicas, 2010, Rio de 

Janeiro. II Seminário 

GRUPECI, 2010. 

 

 

ARAÚJO, D.S. 

 

Infância: 

Sentidos e 

significados 

atribuídos por 

familiares e 

educadoras de 

creche. 

 

 

 

In: 31ª Reunião Anual da 

ANPED, 2009, Caxambu. v.1.  

 

 

 

ROURE, G.Q. 

 

Infância, 

Experiência, 

Linguagem e 

Brinquedo. 

 

 

In: 33ª Reunião anual da 

ANPED, 2010, Caxambu.v.1. 

 

 

ALMEIDA, R.P. W 

 

 

 

 

 

 

 

Infância e 

educação 

Infantil: O 

grupo de 

crianças e suas 

ações em 

contexto 

escolar. 

 

 

In: 34ª Reunião Anual da 

ANPED, 2011, Natal/RN. V.1. 
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EMMEL,R.; KRUL, A. J 

 

 

As teorias da 

aprendizagem 

frente aos 

professores da 

educação 

básica. 

 

 

 

 

In: XIII Seminário 

Internacional de Educação do 

Mercosul; X Seminário 

Interinstitucional e I Curso de 

Práticas Socioculturais 

Interdisciplinares. 

 

 

 

QUADRO 5 – Periódicos Nacionais 
BORBA, V.R. S A Expressão Afetividade 

na educação Infantil: 

Concepções de algumas 

docentes 

 

 

In: Nucleus, 2008, vol.5(1), p.39 

 

FERREIRA, A.L. 

RÉGNIER, N.M. 

A. 

Contribuições de Henri 

wallon a relação 

cognição e afetividade 

na educação 

 

 

In: Educar em Revista, 2010, n.36, pp.21-38. 

 

RIBEIRO, M.L 

 

A Afetividade na relação 

educativa 

 

 

 

 

In: Estudos de psicologia (Campinas), 2010. 

vol.27,pp.403-412. 

TURATTI, M.S; 

PESSOLATO, 

A.G. T; SILVA, 

M.M. 

A importância da 

afetividade na educação 

da criança.  

 

 

 

 

 

In: Rev. Da Universidade Vale do Rio Verde, Três 

Corações, v.9, n.2, pp.129-142, ago/dez.2009. 

 

RAMIRES, V.R. 

R 

Cognição social e teoria 

do apego: Possíveis 

articulações.  

 

 

 

In: Psicol.Reflex.Crit. [On line].2003, vol.16, n.2, 

pp.403-410. 

SANT’ANA, 

R.S; LOOS, H 

e 

CEBULSKIM, 

M.C. 

Afetividade, Cognição e 

Educação: ensaio acerca 

da demarcação de 

fronteiras entre os 

conceitos e a dificuldade 

de ser do homem. 

 

 

In: Educ.Rev. [On line].2010, n.36, pp.109-124. 

 

RIBEIRO, 

M.L; JUTRAS, 

F. 

 

Representações 

sociais de professores 

sobre afetividade 

 

 

In: Est. Psicol. (Campinas) [On line].2006, vol.23, 

n.1, pp.39-45. 
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BASTOS, I.M. 

S; 

PEREIRA, S.R 

A contribuição de 

Vygotsky e Wallon 

na compreensão do 

desenvolvimento 

infantil 

 

 

In: Linhas (UDESC/JOINVILLE), V.4, 2003. 

 

 

 

 

  

 

FERREIRA, L.S     

     

 

 

 

 

 

 

 

ILVA, E.R. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Educação, 

paradigmas e 

tendências: Por uma 

prática educativa 

alicerçada na 

reflexão. 

 

 

 

As Relações entre 

Cognição e 

Afetividade em LA: 

A influência de 

Vygotsky nessa 

abordagem temática. 

 

 

 

In: Revista Iberoamericana de Educacion, v.1, 

p.12, 2003. 

 

 

 

 

 

 

 

 

In: Soletras, nº15: São Gonçalo. UERJ, jan./jun. 

2008. 

 

 


