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Este trabalho é um relato de uma oficina de Formação Continuada de Professores do município de Condor – 

RS, decorrente de ações promovidas numa turma de professoras do PACTO Nacional para a Idade Certa, 

Santa Maria – RS, por solicitação da coordenação geral do projeto foi nos requerido uma participação junto aos 

professores de diferentes municípios do Rio Grande do Sul. A responsável pela Secretria de Educação do 

Município de Condor, convidou-nos a desenvolver ações reflexivas junto aos 35 professores daquele município, 

sendo 30 de escolas rurais e cinco de uma escola urbana. Pela manhã, desenvolvemos uma fala 

compartilhada reportando-nos ao teórico Henri Wallon. À tarde, proporcionamos uma oficina, apresentamos 

diferentes atividades interdisciplinares como: jogos, brincadeiras e literatura infantil nas quais facilitam o 

processo de apropriação – contrução do conhecimento nos diferentes níveis da Educação Infantil e Anos 

iniciais do Ensino Fundamental. Das 30 professoras com experiência no campo, todas afirmam que as 

crianças gostam da escola, são criativas, participativas, demostram sentimentos de pertencimento à escola, 

inclusive os pais valorizam a educação de seus filhos participando da contrução do Projeto Político Pedagógico 

das mesmas, do CPM e Conselho Escolar, assim como da vida da escola, festas, reuniões pedagógicas e 

políticas. Percebemos que as reflexões com relação à importância da afetividade nas relações interpessoais 

nos cotidiano escolar são fundamentais como forma de ressignificações, dando novos sentidos e significados 

para essa dimensão tão essencial, segundo Wallon, a afetividade e a motricidade, o movimento, são anteriores 

aos desenvolvimento da inteligência. No contexto escolar, faz-se necessário atividades prazerosas que 

propiciam saltos de desenvolvimento de todas as crianças vistas e vividas por inteiro, dando espaço para 

criatividade, autonomia e  construção da própria cidadania.  

 

Considerações iniciais acerca da Teoria de Wallon 
 
 

No início do séc. XX, os teóricos da Psicologia compreendiam que a 

criança era uma redução do adulto. Wallon, (1925) esforçou-se para explicar a 

passagem da criança ao homem, descrevendo cada etapa, interrogando e 

refletindo sobre cada uma delas, promovendo uma nova forma de olhar a 

criança. “O homem é determinado fisiológica e socialmente, sujeito, portanto, a 



uma dupla história, de suas disposições internas e a das situações exteriores 

que encontra ao longo de sua existência (...)" Essa posição convergiu com a 

elaboração de uma teoria do desenvolvimento da personalidade que 

compreende o homem em seu constante devir biológico e social (GALVÃO, 

1995, p. 28). 

Comprovou que as oposições criança X adulto, biológico X social, 

indivíduo X sociedade precisam ser repensadas e ultrapassadas, mas, ainda, 

precisam ser localizadas essas contradições reais, argumentando que são 

essas contradições que podem ser o motor da evolução da criança. Seu 

método consiste em estudar as condições orgânicas, sociais, e analisar como 

nessas condições se edifica um novo plano de realidade que é o psiquismo, a 

personalidade, sempre levando em consideração o texto-contexto. 

Para ele, o estudo do desenvolvimento integrado, ou seja, olhar a 

criança por inteiro, em que os vários campos funcionais da atividade infantil 

encontram-se contemplados (afetividade, motricidade, inteligência), concebe o 

desenvolvimento do homem como geneticamente social, processo que 

depende das condições concretas, propõe o estudo contextualizado, nas 

relações com o meio (GALVÃO, 1995). Wallon identifica nos mitos, tentativas 

racionais de explicação do real. 

O estudo contextualizado da criança faz com que se compreenda que, a 

cada idade ocorre um tipo particular de interação entre elas e o ambiente, os 

aspectos físicos do espaço, as pessoas próximas, a linguagem e o 

sonhecimentos próprios a cada cultura formam o contexto do desenvolvimento. 

"Dependendo da idade ela interage mais com um ou outro aspecto de seu 

contexto, retirando dele os recursos para o seu desenvolvimento. O meio não é 

estático, transforma-se juntamente com a criança" (GALVÃO, 1995, p. 39). Os 

fatores orgânicos e sociais são responsáveis pela sequencia fixa observada 

nos estágios do desenvolvimento, mantendo a heterogeneidade, as diferenças 

individuais e não a homogeneidade. 

O pensamento infantil não se organiza da forma como o do adulto, na 

criança o pensamento nasce a partir de impressões que são despertadas nos 

diferentes campos, o da sensibilidade, o da lembrança, o da experiência e o da 

intuição intelectual, o ato mental ocorre quando esses diferentes campos, 

inicialmente isolados, conseguem coincidir. A criança tem dificuldade em 



delimitar os conteúdos mentais e um certo conteúdo pode impossibilitar o 

despertar ou o surgimento de um outro. Há uma desordem no pensamento que 

irá diferenciar-se e ordenar-se entre si, a partir de complexos ora perceptivos, 

ora de ideias, que são como que uma região de sensibilidade ou de 

pensamento, que se organiza de forma difusa, e as relações das partes podem 

ser ambíguas, polivalentes e momentaneamente reversíveis. A representação 

da criança pequena, que não exige um interesse ou necessidade imediatos, 

pode permanecer nessa etapa (WALLON, 1989). 

Para Wallon, o desenvolvimento da pessoa ocorre em estágios e a 

construção é progressiva, nesse sucedem fases com predominância alternada 

entre aspectos afetivos e cognitivos. Os estágios da psicogênese propostos por 

Wallon são cinco e serão trabalhados, principalmente, a partir do referencial de 

Galvão (1995, p. 43). Os estágios são:Estágio impulsivo-emocional - Do nascim

ento até aproximadamente o 

primeiro ano de vida, a criança passa por uma fase denominada estágio 

impulsivo-emocional. É um estágio predominantemente afetivo, onde as 

emoções são o principal instrumento de interação com o meio. A relação com o 

ambiente desenvolve, na criança, sentimentos intraceptivos e fatores afetivos. 

O movimento, como campo funcional, ainda não está desenvolvido, a criança 

não possui perícia motora. Os movimentos infantis são um tanto quanto 

desorientados, mas a contínua resposta do ambiente ao movimento infantil 

permite que a criança passe da desordem gestual às emoções diferenciadas. 
 

Estágio sensório-motor e projetivo - Dos três meses de idade até 

aproximadamente o terceiro ano de vida, a criança passa pelo estágio 

sensório-motor e projetivo. É uma fase onde a inteligência predomina e o 

mundo externo prevalece nos fenômenos cognitivos. A inteligência, nesse 

período, é tradicionalmente particionada entre inteligência prática, obtida pela 

interação de objetos com o próprio corpo, e inteligência discursiva, adquirida 

pela imitação e apropriação da linguagem. Os pensamentos, nesse estágio, 

muito comumente se projetam em atos motores. 
 

Estágio do personalismo - Ao estágio sensório-motor e projetivo sucede um 

momento com predominância afetiva sobre o indivíduo: o estágio do 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Sens%C3%B3rio-motor


personalismo. Este estágio, que se estende aproximadamente dos três aos 

seis anos de idade, é um período crucial para a formação da personalidade do 

indivíduo e da autoconsciência. Uma consequência do caráter autoafirmativo 

deste estágio é a crise negativista: a criança opõe-se sistematicamente ao 

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

social. 
 

Estágio categorial - O estágio do personalismo é sucedido por um período deacentu

ada predominância da inteligência sobre as emoções. Neste estágio, 

usualmente chamado estágio categorial, a criança começa a desenvolver as 

capacidades de memória e atenção voluntárias. Este estágio geralmente 

manifesta-se entre os [seis e os onze anos de idade]. É neste estágio que se 

formam as categorias mentais: conceitos abstratos que abarcam vários 

conceitos concretos sem se prender a nenhum deles. Nesta fase, por exemplo,uma 

criança que antes associasse o conceito de "triângulo" a triângulos 

equiláteros (porque este tenha sido apresentado como um exemplo de 

triângulo) adquirirá a habilidade de compreender que mesmo "formatos" 

diferentes - triângulos isósceles e escalenos - também são abarcados pelo 

conceito de "triângulo". No estágio categorial, o poder de abstração da mente 

da criança é consideravelmente amplificado. Provavelmente por isto mesmo, é 

nesse estágio que o raciocínio simbólico se consolida como ferramenta 

cognitiva. 
 

Estágio da adolescência - Mais ou menos a partir dos onze, doze anos, a 

criança começa a passar pelas transformações físicas e psicológicas da 

adolescência. Este é um estágio caracterizadamente afetivo, onde o indivíduo 

passa por uma série de conflitos internos e externos. Os grandes marcos desse 

estágio são a busca de autoafirmação e o desenvolvimento da sexualidade. Os 

estágios de desenvolvimento não se encerram com a adolescência. Em 

verdade, para Wallon o processo de aprendizagem sempre implica na 

passagem por um novo estágio. O indivíduo, ante algo em relação ao qual tem 

imperícia, sofre manifestações afetivas que levarão a um processo de 

adaptação. O resultado será a aquisição de perícia pelo indivíduo. O processo 

dialético de desenvolvimento jamais se encerra. 
 

http://pt.wikipedia.org/w/index.php?title=Conceitos&action=edit&redlink=1
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Aqui é necessário que se distinga emoção de afetividade, pois não são 

sinônimos. A afetividade é um conceito mais abrangente no qual se inserem 

várias manifestações. As emoções possuem características específicas que as 

distinguem das outras manifestações da afetividade. Emoções são 

acompanhadas de alterações orgânicas, aceleração dos batimentos cardíacos, 

mudança no ritmo da respiração, dificuldades na digestão, secura na boca. 

Elas também promovem alterações no funcionamento neurovegetativo, 

perceptíveis para quem as vive, alterações na mímica facial, na postura, na 

forma como são executados os gestos. Externamente, é possível serem 

observadas as modificações expressivas, pois elas apresentam um caráter 

altamente contagioso e mobilizados (GALVÃO, 1995, p.65-66). "(...) É a 

emoção que estabelece a ligação entre a vida orgânica e a vida psíquica"(ALM

EIDA, 1999, p. 28). As emoções, que são a exteriorização da afetividade, 

provocam, assim, transformações que tendem, por outro lado, a reduzi-las. 

Nesse contexto, a afetividade nos bebês, é vivida através de sensações 

corporais e expressa sob a forma de emoções. Com o decorrer do tempo e 

com a aquisição da linguagem, os estados afetivos e os recursos para sua 

expressão diversificam-se e ampliam-se. Com esse processo, presencia-se o 

aparecimento de manifestações afetivas como os sentimentos, que diante das 

emoções, não se relacionam diretamente em alterações corporais visíveis. (...) 

Ao longo do desenvolvimento, a afetividade vai adquirindo relativa 

independência dos fatores corporais. O recurso à fala e à representação mental 

faz com que variações nas disposições afetivas possam ser provocadas por 

situações abstratas e ideias, e possam ser expressas por palavras (GALVÃO, 

1995, p.62). 

A atividade intelectual que tem a linguagem como instrumento 

indispensável depende do coletivo. "(...) Permitindo acesso à linguagem, 

podemos dizer que a emoção está na origem da atividade intelectual. Pelas 

interações sociais que propicia, as emoções possibilitam o acesso ao universo 

simbólico da cultura" (GALVÃO, 1995, p.66). As emoções dificultam a reflexão 

objetiva, embaçam a percepção do real impregnando-o de subjetividade, 

dificultando reações intelectuais coerentes e bem adaptadas. A reflexão 

também é capaz de reduzir os efeitos de uma crise emocional. 
 



(...) no adulto: redução da emoção através do controle ou da simples 

tradução intelectual dos seus motivos ou circunstâncias; desordem do 
raciocínio e das representações objectivas provocadas pela emoção. 
Na criança, é lento o progresso das suas reações puramente 
ocasionais, pessoais, emocionais, até alcançar uma representação 
mais estável das coisas; e são contínuos os refluxos (WALLON, 
1968, p.153). 
 

Almeida (1999) traz alguns aspectos a respeito das três emoções 

básicas do ser humano, são elas: a alegria, a cólera e o medo. A alegria é 

reconhecida como uma emoção positiva, prazerosa, uma das primeiras 

sensações do bebê. Quanto mais a criança cresce, ampliam-se as formas de 

sentir prazer (ondas de contrações que o corpo revela ao ser que esta sendo 

submetido a carícias ou a qualquer situação que lhe cause bem estar). Duranteo pra

zer, o tonos muscular exaurem-se em espasmos e em manifestações 

tônicas e glandulares. 

A cólera apresenta-se através de espasmos de origem visceral e motora. 

A intensidade da cólera varia entre os indivíduos e depende da excitação das 

mais diversas origens. Para Wallon, a cólera pode surgir em diversas 

circunstâncias, pela exasperação de um incômodo sentido por um objeto, por 

excitações corporais (carícias excessivas), da incompatibilidade entre a 

disposição postural de um indivíduo e sua atividade profissional. O autor 

distingue dois tipos de cólera: centrípeta (ocorre mais em crianças e mulheres, 

nela o objeto da cólera é o próprio indivíduo) e a projetiva (objeto da cólera é o 

meio, o outro, as coisas, pode ser considerada como forma mais socializada e 

evoluída de manifestação). 

O medo é, para Wallon, a primeira emoção sentida pela criança. Ela 

corre pela precoce sensibilidade labiríntica do bebê. Existe uma relação 

particular entre o medo e as reações de equilíbrio, portanto, ele ressurge toda 

vez que ocorre uma ameaça ao equilíbrio. O medo surge em função da 

incapacidade de reagir e da ausência de controle das atitudes. Apresenta-se na 

criança motivado pela mesclagem de situações, pessoas, coisas novas que 

diferem do habitual. O medo pode variar em função do conhecimento ou não 

dos estímulos ambientais. Assim, quando se prevê os riscos de determinada 

situação, ela poderá promover angústia ao passo que a surpresa pode trazer 

pavor. 

Emoção e inteligência são duas propriedades inseparáveis da atividade 



humana; quando não se revelam é porque se encontram em estado virtual. (...) 

convivendo em estado de perfeita comunhão, quando uma sobressai na 

atividade, é porque a outra se encontra eclipsada. Dessa relação de 

complementaridade entre a emoção e a inteligência depende o 

desenvolvimento do sujeito. (ALMEIDA, 1999, p.82). 

Se a emoção é o que colore a vida do indivíduo, o grande desafio é 

equilibrar a razão e a emoção. Um estado emocional pode impedir que o 

sujeito exerça determinada atividade cognitiva. Um exemplo disso são as 

provas (concursos, cursos) que, em função da ansiedade, medo, pode pôr em 

risco anos de estudo e dedicação. Wallon sugere que o equilíbrio ocorre em 

função da serenidade, ele efetiva-se quando o indivíduo consegue manter aracio

nalidade, ou seja, a ativação dos centros corticais. A serenidade permite 

um maior amadurecimento tanto da afetividade quanto da inteligência. 

Wallon afirmou que antes mesmo do nascimento da inteligência, a 

criança já possui afetividade. A afetividade manifesta-se nos gestos da criança, 

mesmo que esses sejam primitivos, mas vai complexificando-se até atingir 

comportamentos mais complexos de ordem moral. A princípio são gestos, 

descargas musculares e mais tarde a comunicação diversifica-se através da 

linguagem, a palavra vai ocupando cada vez mais espaço na vida da criança 

fazendo com que a linguagem constitua-se pouco a pouco o meio de 

sensibilização. O diálogo do toque vai sendo substituído pela comunicação 

oral, torna-se importante para ela ouvir e ser ouvida, ser elogiada (ALMEIDA, 

1999). 

A vida afetiva da criança começa com a mãe, dessa forma, a princípio, 

organiza-se por uma simbiose de ordem fisiológica (vida embrionária e fetal) e 

vai gradativamente sendo substituída pela simbiose afetiva com a mãe. Essa 

última ocorre a partir dos três meses, quando os laços afetivos se intensificam 

através de gestos, sorrisos e sinais de contentamento. Aos seis meses, os 

laços afetivos tornam-se tão importantes quanto à alimentação. Com a entrada 

em grupos sociais distintos da família, através do ingresso na escola, ocorrem 

conquistas afetivas entre elas, a diferenciação de si e do outro, construindo 

bases para a construção do eu (ALMEIDA, 1999). 

Quanto maior for a idade da criança, mais complexas serão as relações 

afetivas dela. Assim, na puberdade, as transformações atingem principalmente 



o campo moral das relações com o outro, ou seja, o adolescente defronta-se 

com o meio e passa a questionar os valores e as relações sociais. Enfrenta um 

processo de transformação e experimenta os mais diversos sentimento e 

paixões, entre eles as modificações corporais consequentes da maturação 

sexual. Ele procura autoconhecer-se, integrar-se como pessoa e, assim, 

enfrenta vários desequilíbrios, entre eles, sente-se seduzido pelo outro, mas 

também o despreza; é egoísta, mas também é altruísta. A afetividade tende a 

tornar-se mais moral, minimizando a influência orgânica (ALMEIDA, 1999). 

Wallon defendia uma educação integral, capaz de possibilitar a formação 

do caráter e a orientação profissional dos alunos. Os professores deveriam 

conhecer a criança para que a sua prática educativa fosse mais eficaz.Revel

ava uma preocupação em articular teoria e prática e a comunhão entre 

Psicologia e Pedagogia para que fosse possível compreender os problemas 

educacionais (ALMEIDA, 1999). Destacou também que é necessário superar a 

dicotomia entre indivíduo e sociedade, que se apresenta subjacente a maior 

parte dos sistemas de ensino. 
 
 

Implicações educacionais dos estudos de Wallon 
 
 

A prática educativa, para Wallon, deve integrar aos seus objetivos, as 

dimensões social e individual, simultaneamente. Para chegar a algumas das 

conclusões que apresentou, inspirou-se nas obras de Rousseau, 

principalmente, quando argumenta da necessidade da educação ativa, 

concreta e adequada ao desenvolvimento da criança. Criticou a excessiva 

rigidez dos programas, ensino puramente livresco, autoritarismo do professor, 

métodos tradicionais que colocavam a criança em uma posição de passividade, 

impedindo suas livres investigações sobre o mundo e suas interações sociais. 

Os problemas da educação para os quais Wallon chama atenção, ainda 

hoje se encontram presentes nas escolas, continuamos oscilando entre os dois 

polos, numa luta constante entre a atualização e aperfeiçoamento das práticas 

pedagógicas. No cenário atual, é comum que, em nome do respeito aos 

interesses e necessidades do aluno, negue-se a importância do ensino 

sistematizado e anule-se as possibilidades de intervenção do professor, 

transformado num mero espectador do desenvolvimento da criança (GALVÃO, 



1995, p.92). 

A superação do dilema entre o autoritarismo dos métodos tradicionais e 

o espontaneísmo das práticas que se pretendem renovadar demanda um 

raciocínio dialético, que enxergue as complexas relações de determinação 

recíproca que existem entre indivíduo e sociedade (GALVÃO, 1995). 

Wallon acredita que a priorização da discussão metodológica em 

detrimento da reflexão social da educação foi outro fator responsável pelo 

individualismo presente na proposta da escola nova. Para ele, educação tem 

sempre papel político. Diante disso, elaborou críticas ao sistema francês de 

ensino, pois aos alunos provenientes das classes favorecidas reservava longa 

carreira de estudos (ensino superior), enquanto que aos provenientes dasclass

es desfavorecidas impunha curta carreira até o ensino técnico ou 

profissionalizante. Essa seletividade escondia uma elite que se esforçava por 

manter como classe dirigente o projeto de uma sociedade capitalista (GALVÃO, 

1995). 

Para Wallon, era importante deixar claro o projeto de sociedade que se 

queria e, essa, era socialista. Esta se caracterizava pela democracia e justiça 

social. Esse modelo de escola foi expresso no projeto Langevin-Wallon, 

elaborado por pessoas que pensam na reconstrução da sociedade que naquele 

momento estava física e moralmente abalada pela guerra. Esse projeto 

organiza administrativo, curricular e metodologicamente o ensino em torno do 

princípio da justiça social e os apoia sobre o conhecimento científico do ser 

humano em desenvolvimento. O projeto propunha atendimento das aptidões 

individuais e das necessidades sociais, pois o aproveitamento mais adequado 

das competências de cada um ocorre em benefício do indivíduo e da 

sociedade. "(...) Para a descoberta dos gostos e preferências individuais previa 

um trabalho de orientação vocacional, a ser realizado pelo psicólogo escolar" 

(GALVÃO, 1995, p.94). 

A justiça social deve ser almejada para operar mudanças no sistema 

educacional, o texto do projeto alerta para a necessidade de mudanças na 

maneira de a sociedade encarar as várias tarefas sociais. Muito embora, a 

discussão sobre a valorização social das profissões fuja do âmbito estrito de 

atuação da escola, pois envolve fatores que estão fora do seu controle, mas 

deveriam estar presente na reflexão educacional, como exigência da 



fundamental integração que deve existir entre escola e sociedade (GALVÃO, 

1995). 

O objetivo de Wallon é a psicogênese da pessoa concreta, que utiliza 

como instrumento para a reflexão pedagógica uma prática que atenda as 

necessidades da criança nos planos afetivo, cognitivo e motor, promovendo o 

seu desenvolvimento, em todos esses níveis. Portanto, ele não privilegia 

apenas as capacidades cognitivas. (...) Ciente de que os progressos do 

pensamento se devem em grande parte ao crescente domínio do sistema 

semiótico e que a capacidade de diferenciação é auxiliada pela apropriação 

das diferenciações elaboradas pela cultura e cristalizadas nos sistemas 

simbólicos, particularmente no código linguístico, a linguagem, a pedagogiawallo

niana não se furta a transmitir conteúdos. A diferenciação conceitual que a 

criança faz ou a que capta, já realizada, na língua, são ambas aceitáveis. O 

uso preciso e ordenado das palavras é entendido como manifestação de 

eficiência e rigor do próprio processo mental. 

Longe de desprezar a aprendizagem linguística, ele a considera um 

poderoso auxiliar no progresso do pensamento (GALVÃO 1999 apud DANTAS 

1990, p.29). A pedagogia waloniana não é resultado, apenas, do conteudismo, 

ou seja, não é limitada a propiciar a passiva incorporação da cultura do sujeito. 

O que ele valorizava era a expressividade do sujeito, o processo de construção 

da personalidade, em diferentes graus. Ela traz como necessidade fundamental 

a expressão do eu. Expressar-se significa exteriorizar-se, confrontar-se com o 

outro, organizar-se (GALVÃO, 1995). 

A autoconstrução da pessoa ocorre na alternação do duplo movimento 

de expulsão e incorporação e, para tanto, a escola deve acompanhar esse 

duplo movimento, além de oportunizar a aquisição e a expressão, alternando 

as dimensões objetiva e subjetiva. Dessa forma, integra-se arte e ciência 

(GALVÃO, 1995). 

É no meio que a criança retira os recursos para a sua ação e é sobre ele 

que ela age e expressa todas as suas aprendizagens, vai desenvolvendo-se, 

mais ela amplia as possibilidades de interagir com o ambiente no qual vive. 

Nesse sentido, a escola precisa compreender o que a criança já adquiriu e 

planejar para que se promova a ampliação do desenvolvimento. O 

planejamento das atividades escolares não deve restringir-se à seleção de 



temas, conteúdos de ensino, mas atingir as várias dimensões que compõem o 

meio. O ambiente escolar deve refletir sobre as oportunidades de interação 

social que oferece, tanto individual quanto coletivamente, pois ao possibilitar a 

vivência social diferente do grupo familiar desempenha importante papel na 

formação da personalidade (GALVÃO, 1995). 

Para Wallon, a educação tem importante função no processo de 

construção do eu, pois a incompletude, o inacabamento persistirá sempre, 

dentro de cada um. Esse processo era denominado, por Wallon, como 

"fantasma do outro", "de subeu". Assim, dentro desse, a educação 

responsabilizava-se pela satisfação das necessidades orgânicas e afetivas, a 

oportunidade para a manipulação da realidade e a estimulação da funçãosimbó

lica, depois a construção de si mesmo. Esta exige espaço para todo tipo 

de manifestação expressiva: plástica, cênica verbal, dramática, escrita, direta, 

ou indireta, através de personagens suscetíveis de provocar identificação. Uma 

dieta curricular exclusivamente constituída de atividades de conhecimento da 

realidade estaria obstruindo grandemente

 o desenvolvimento, se estaconcepção estiver c

orreta (DANTAS, 1992, p.95). 

Wallon destaca o estudo das crises e conflitos no desenvolvimento da 

criança. O professor precisa encontrar maneiras de reduzir os conflitos 

emocionais nas crianças e adolescentes, já que nos adultos elas são menos 

frequentes. O professor deve identificar os alunos que agem como 

combustíveis para não agravar a crise. Durante a crise, não é possível avaliá- 

la. Isso só será possível quando ela passar a refletir, avaliar e compreender 

(GALVÃO). 

Muitas vezes, a crise ocorre em decorrência da oposição (contrariar), 

podendo ter motivos concretos ou não. Na escola, o principal alvo para a 

contestação é o professor, para tanto, é preciso que ele conheça o lugar que 

ocupa e não encare como pessoal os confrontos, pois tem a ver com a função 

que ele ocupa. Medidas que tenham em vista a ampliação da autonomia e da 

responsabilidade podem minimizar as crises e melhorar a convivência 

(GALVÃO, 1995). 

Outro conflito que pode ocorrer são as dinâmicas turbulentas, elas 

ocorrem em: (...) Situações que deixam visível uma divergência entre as 



intenções do professor e a dos alunos. Este quadro completa-se pela elevada 

incidência de exortações e advertências verbais, tais como "senta e fica 

quieto", "presta atenção", "agora não é hora de fazer correria", emitidas pelo 

professor na esperança de conseguir controlar os alunos e estancar a 

turbulência (GALVÃO, 1995, p.108). 

As dinâmicas turbulentas permitem uma reflexão sobre a forma como a 

escola cuida do corpo e do movimento, pois a maioria das atividades propostas 

exige que o aluno fique sentado, parado, com atenção concentrada em uma 

direção apenas, essas posturas exigem elevado grau de controle do sujeito 

sobre a sua própria ação. Nesse sentido, é preciso que se reduza, na escola, o 

tempo durante o qual se exige posturas de contenção. Não é possível indicar 

um tempo ideal, mas o tempo deve levar em conta as possibilidades deautod

isciplina próprias a cada idade e o grau de envolvimento dos alunos com 

o assunto tratado nas atividades (GALVÃO, 1995). 

Um exemplo de que as propostas educativas que exigem contenção 

devem ser superadas podem ser buscadas nas aulas de Aristóteles, que dava 

aulas caminhando (aulas peripatéticas). Segundo ele, a marcha favorecia o 

fluxo do pensamento. Poderíamos desenvolver aulas em que cada aluno 

pudesse escolher a postura mais confortável para si. No entanto, essa visão 

ditatorial sobre o corpo está relacionada em grande parte com a visão 

tradicional de disciplina, nessa concepção, o movimento é tido como 

transgressão, fonte de transtornos. Segundo Wallon, é preciso olhar a criança 

com ser corpóreo, concreto, uma pessoa completa (GALVÃO, 1995; NEGRINE, 

1996). 

Os professores em grande parte, também não distinguem sentimento e 

emoção. Assim, as emoções são de ordem fisiológica, são estados simples 

cuja necessidade de expressão atinge todo o aparelho da mímica. Ela é tão 

imprevisível quanto fugaz é a sua ação. O sentimento tem raiz psicológica e é 

subjetivo, provoca ação duradoura. A emoção sempre vem acompanhada de 

expressões, mas não pode ser reduzida a elas e, assim, o choro, o riso, o grito 

e a contração tônica são formas de expressão da emoção. 

A escola desempenha um importante papel no desenvolvimento 

socioafetivo da criança, por ser diferente da família proporciona umadivers

idadede interações, permitindo que relações simétricas sejam 



estabelecidas com os parceiros da mesma idade, além das assimétricas com 

os professores. Se a família, a posição entre os membros é fixa, na escola há 

mobilidade de pessoas e papeis. Como a criança está em processo de 

evolução ela é marcada pela instabilidade, assim toda a evolução mental é 

marcada por conflitos. O desenvolvimento da criança não é linear, apresenta 

oscilações (avanços, retrocessos conforme a faixa etária) e é o meio social, 

com toda a riqueza de experiências, aprendizagens e exercícios que 

proporcionará, em grande parte, as mudanças no desenvolvimento biopsíquico 

(ALMEIDA, 1999; WOOLFOLK, 2000). 

 

Metodologia 

A metodologia utilizada foi de cunho quanti-qualitativo, no processo de Formação 

Continuada de Professores do campo no município de Condor – RS, decorrente de ações 

promovidas numa turma de professoras do PACTO Nacional para a Idade Certa, Santa 

Maria – RS, por solicitação da coordenação geral do projeto foi nos requerido uma 

participação junto aos professores de diferentes municípios do Rio Grande do Sul. A 

responsável pela Secretria de Educação do Município de Condor, convidou-nos a 

desenvolver ações reflexivas junto aos 35 professores daquele município, sendo 30 de 

escolas do campo e cinco de uma escola urbana. Pela manhã, desenvolvemos uma fala 

compartilhada reportando-nos ao teórico Henri Wallon. À tarde, proporcionamos uma oficina, 

apresentamos diferentes atividades interdisciplinares como: jogos, brincadeiras, literatura 

infantil e sugestões de práticas pedagógicas, estabelecendo relações texto-contexto,  

passeio ecológico, visita ao planetário, ao zoológico, construção de cantinhos (de leitura, de 

experiência em ciências), maquetes, árvore genealógica, dramatizações, pinturas, 

esculturas, as quais facilitam o processo de apropriação – contrução do conhecimento nos 

diferentes níveis da Educação Infantil e Anos iniciais do Ensino Fundamental. 

Das 30 professoras com experiência na educação do campo, todas afirmam que as 

crianças gostam da escola, são criativas, participativas, demostram sentimentos de 

pertencimento à escola, inclusive os pais valorizam a educação de seus filhos participando 

da contrução do Projeto Político Pedagógico das mesmas, do CPM e Conselho Escolar, 

assim como da vida da escola, festas, reuniões pedagógicas e políticas.  



 

Considerações finais 

Podemos dizer que à escola do 

campo  e - por que não dizer? - ao professor, é 

delegado um importante papel social: o de compreender o aluno no âmbito de 

sua dimensão humana, na qual tanto os aspectos intelectuais quanto os 

aspectos afetivos  estão presentes e se interpenetram em todas as 

manifestações do conhecimento. 

Para Wallon, a educação voltada para o desenvolvimentoda 

personalidade concreta da criança não separa a afetividade da inteligência, 

principalmente quando elas estão misturadas. Nas escolas a programação, na 

maioria das vezes privilegia o aspecto cognitivo em detrimento do afetivo. 

Porém, ambos são aspectos decorrentes de uma mesma e única realidade, 

inseparáveis, um depende do outro. O professor do 

campo, nesse processo, é o eixo da 

atividade pedagógica, incumbe-se de transmitir o conhecimento, mas também 

de observar, articular os aspectos afetivo e intelectual. Ser afetiva não significa 

apenas beijar, abraçar, mas também conhecer, interessar-se pelas suas 

coisas, ouvir, conversar, admirar a criança, exercer uma ação mais cognitiva, 

em nível da linguagem (ALMEIDA, 1999). 
 

Em primeiro lugar, o novo olhar do professor para o seu aluno, ou seja, 

olhá-lo como uma pessoa inteira. A alfabetização implica num espaço 

democrático de acesso ao saber histórica e sócioculturalmente constituído e da 

produção de novos saberes com sabores de prazer, de alegria, de leveza, de 

desejo de conhecer e de paixão pela vida. 

Rubem Alves (1994) afirma, no seu livro Alegria de Ensinar, que as 

crianças e adolescentes com seus olhares tristes suplicam: por favor, me ajude 

a ser feliz! Rubem Alves afirma que o verdadeiro mestre é aquele que ensina 

ser feliz e que sem alegria todo o potencial do aluno jaz adormecido. No 

mesmo livro, o autor afirma que todo professor deve ser um pastor da alegria. 

Snyders (1988, p.14), no seu livro A alegria na escola, comenta a 

importância da escola na formação do sentido da vida. 

Na escola, trata-se de conhecer alegrias diferentes que as da vida 
diária, coisa que sacodem, interpelam, a partir do que os alunos 
mudarão algo em sua vida, darão um novo sentido a ela, darão um 



sentido a sua vida. Se é preciso entrar na classe, é por que, no pátio 
vocês não atingem o grau mais elevado de liberdade nem de alegria. 
 

Snyders (1988, p.15-19) propõe uma profunda reflexão para uma 

renovação da Pedagogia a favor de todos os alunos em que haja satisfação 

cultural escolar: 

A Pedagogia, uma reflexão em conjunto sobre a pedagogia, a 
renovação da Pedagogia, isto não diz respeito somente aos alunos 
mais jovens ou aos mais rebeldes ou aos mais “desfavorecidos”. 
Quero definir a Pedagogia como a que se esforça para conduzir os 
alunos, para a satisfação cultural escolar, para transformar a escola a 
fim de que ela coloque a satisfação cultural escolar em primeiro plano 
de suas preocupações. Ali onde há alegria há um passo a frente, 
crescimento da personalidade no seu conjunto [...] 
Na alegria é a totalidade da pessoa que progride e, em relação a 
totalidade da vida sentir, compreender, força de agir [...] 
 

A criança é toda espontaneidade, é capaz de lidar com a imaginação, o 

sonho, a criatividade, o faz-de-conta e com seus brinquedos. Por isso, é 

preciso oferecer um espaço à poesia, à leitura dos contos de fada, à literatura 

infantil, à dramatização, à ludicidade como forma de diminuir os traumas, as 

ansiedades e os medos, as inseguranças, os conflitos, as carências, etc. 

Para isso é preciso ensinar à criança que a literatura é cultura e faz parte 

da vida de cada um de nós, libertando-nos da opressão, da exclusão e dos 

aprisionamentos. Assim é o mundo de fantasia que Freud e Piaget tão bem 

explicam em sua Psicologia e que é tão necessário ao mundo da criança. 

O universo da criança é mágico. Ela é capaz de transformar pequenas 

tampinhas de refrigerante, ossos, caixas de ovos, enfim sucatas em jogos 

encantadores. É poeticamente que ela transforma uma simples massa de 

modelar em avião, em carro de corrida, em sapo. 

Ao ser inserida na prática da escola, a poesia, por exemplo, tem um papel 

relevante na vida do aluno. Ela possui um corpo próprio, composta de sons, 

imagem e sentido amplo, diz sempre alguma coisa a mais do que revela 

através de suas palavras. Explorando bem os poemas capazes de despertar 

sensações, estamos contribuindo para uma ligação emocional da criança ao 

texto e impedindo que se quebre o encanto da sensibilidade. 

Segundo Freud, a criança precisa viver nesse campo de fantasia, porque 

nesse mundo ela consegue esquecer todas as suas depressões, as frustrações 

que vivem dentro de casa e dentro do mundo real, para um outro mundo de 

sonho e de encantamento. 

No universo mágico da linguagem, é fundamental observar o potencial 



criativo: o jogo da linguagem, que é a revelação mais forte entre o ser e o 

mundo. O professor faz mediações socioculturais, mas a aventura de 

mergulhar no texto é muito pessoal, subjetivo, capaz de transgredir o real e a 

invadir inúmeras possibilidades. 

Acreditamos numa aprendizagem significativa que abranja a linguagem 

oral e escrita, suas condições e sentidos: o que, para que, para quem, como, 

quando e onde. O processo de alfabetização implica em várias formas de 

linguagens: plástica, visuais, corporais, cênica musical, entre outras. 

Heller (1982), em seu livro Teoria de los sentimentos, afirma que a 

afetividade é estar implicado em algo, estarmos empolgados, envolvidos por 

inteiro. Daí a necessidade de resgatarmos o espaço dos prazeres e dos 

sabores nos sabe no processo de alfabetização. 

Percebemos que as reflexões com relação à importância da afetividade nas 

relações interpessoais nos cotidiano escolar são fundamentais como forma de 

ressignificações, dando novos sentidos e significados para essa dimensão tão essencial, 

segundo Wallon, a afetividade e a motricidade, o movimento, são anteriores aos 

desenvolvimento da inteligência. No contexto escolar, faz-se necessário atividades 

prazerosas que propiciam saltos de desenvolvimento de todas as crianças vistas e vividas 

por inteiro, dando espaço para criatividade, autonomia e  construção da própria cidadania.  
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