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RESUMO 

 
 
UDINE, Fernanda Câmara. O diálogo tônico na Educação Infantil. 2019. 51 
f. Trabalho de Conclusão de Curso (Especialização em Educação Psicomotora) 
– Colégio Pedro II, Pró-Reitoria de Pós-Graduação, Pesquisa, Extensão e 
Cultura, Rio de Janeiro, 2019. 
 
 
O presente trabalho objetiva compreender como o diálogo tônico se estabelece 
e de que forma ele influencia o processo ensino-aprendizagem, 
especificamente no universo da Educação Infantil. O estudo utilizou como 
metodologia, a pesquisa do tipo bibliográfica sistemática, através de dados 
coletados dos periódicos científicos Scielo e Google acadêmico, publicados de 
2013 até a presente data e em livros de Henri Wallon e outros autores, que 
tratam do “diálogo tônico” como tema, compondo a amostra do estudo. A 
análise desses dados se deu por resenhas críticas envolvendo a amostra. Os 
estudos realizados apontaram significativas influências do diálogo tônico no 
processo ensino-aprendizagem, através principalmente, da estimulação da 
autoestima e organização da imagem corporal, sinalizando que a afetividade e 
a ludicidade favorecem o estabelecimento do diálogo tônico entre professor e 
criança, possibilitando a interação e consequente desenvolvimento. 
Concluímos que o diálogo tônico se estabelece quando há um preparo corporal 
do professor em suas relações com o aluno de forma a organizá-lo e estimular 
sua autoestima. 
 

Palavras-chave: Diálogo tônico. Comunicação não-verbal. Educação Infantil. 

Wallon. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 

ABSTRACT 

UDINE, Fernanda Câmara. O diálogo tônico na Educação Infantil. 2019. 51f. 
Trabalho de Conclusão de Curso (Especialização em Educação Psicomotora) – 
Colégio Pedro II, Pró-Reitoria de Pós-Graduação, Pesquisa, Extensão e 
Cultura, Rio de Janeiro, 2019. 
 

The present study aims to understand how tonic dialogue is established and 
how it influences the teaching-learning process, specifically in the universe of 
Early Childhood Education. The study used as a methodology the research of 
the systematic bibliographic type, through data collected from scientific journals 
Scielo and Google academic, published from 2013 to date and in books by 
Henri Wallon and other authors, dealing with the "tonic dialogue" as the theme, 
composing the study sample. The analysis of these data was based on critical 
reviews involving the sample. The studies carried out pointed out significant 
influences of tonic dialogue in the teaching-learning process, mainly through the 
stimulation of self-esteem and organization of body image, signaling that 
affectivity and playfulness favor the establishment of tonic dialogue between 
teacher and child, enabling interaction and consequent development. We 
conclude that the tonic dialogue is established when there is a physical 
preparation of the teacher in his relations with the student in order to organize 
and stimulate his self-esteem. 
 

Keywords: Tonic Dialogue. Non verbal comunication. Child education. Wallon. 
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1 INTRODUÇÃO 

Antes da aquisição da linguagem verbal o ser humano já se comunica e 

estabelece diálogos através de olhares, gestos e movimentos, ou seja, 

comunica-se através do seu corpo. 

O objetivo desta pesquisa é analisar de que forma se estabelece o 

diálogo tônico dentro do contexto educacional, especificamente na Educação 

Infantil, e como ele pode favorecer e potencializar o desenvolvimento e 

influenciar o processo ensino-aprendizagem, considerando-se as contribuições 

teóricas de Henri Wallon e de outros autores que tratam do assunto. Para 

tanto, foi realizada uma pesquisa bibliográfica sistemática. 

Com isso, o estudo procura verificar a incidência da comunicação não 

verbal sob a ótica walloniana, identificando os aspectos mais e menos 

frequentes do diálogo tônico nas relações professor-aluno, na Educação 

Infantil. 

Inicialmente apresenta um breve resumo sobre os artigos coletados, 

explicitando de que forma a teoria walloniana e a afetividade vem sendo 

abordada no meio acadêmico, frisando a importância do professor enquanto 

mediador desse processo. 

Em seguida, o presente trabalho elucida de que forma ocorrem as 

interações entre adulto-criança e criança-criança na Educação Infantil, 

ressaltando que ao adentrar neste ambiente as crianças já trazem consigo 

saberes que devem ser respeitados e valorizados pelo educador. 

Buscando discutir a temática apresentada, a pesquisa destaca as 

contribuições teóricas de Wallon propriamente ditas e seus estudos sobre 

movimento, emoção e afetividade.  

As análises realizadas apontaram significativas influências do diálogo 

tônico no processo ensino-aprendizagem, através principalmente, da 

estimulação da autoestima e organização da imagem corporal. 

Pensando no estabelecimento desse diálogo utilizando a linguagem 

corporal, o estudo explora a questão da ludicidade dentro desse processo de 

desenvolvimento infantil e verifica que a afetividade e a ludicidade aprimoram o 

estabelecimento do diálogo tônico entre professor e criança, incentivando a 
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interação e consequente desenvolvimento, destacando sua importância na 

promoção de construção do conhecimento. 

Os artigos coletados ratificam a importância da teoria psicogenética de 

Wallon destacando a questão das emoções, da afetividade e da relação 

professor-aluno e suas influências no processo ensino-aprendizagem e no 

desenvolvimento integral da criança. Conforme se depreende das palavras de 

Melo: 

É neste cenário que percebemos o quanto o pensamento deste 
psicólogo contribui para emancipação do indivíduo na modernidade, 
na medida em que aponta um olhar sobre a inteligência e a 
afetividade que vai além da dicotomia entre razão e emoção e do 
dualismo reinante nas construções sociais sobre o indivíduo. Wallon 
propõe abordagens afetivas antes mesmo das cognitivas, e tal 
proposta supera, em muito, algumas abordagens clássicas sobre a 
emancipação. (MELO, 2018, p. 68) 

 

 A análise dos dados revela ainda que a escola, enquanto espaço 

privilegiado de socialização, interação e desenvolvimento, precisa direcionar 

sua prática de forma a favorecer as múltiplas aprendizagens. Desta forma, os 

educadores devem refletir sobre suas práticas pedagógicas, planejando-as e 

carregando-as de intencionalidade, a fim de contemplar e valorizar os saberes 

infantis, possibilitando vivências e a aprendizagens. 

 Os artigos destacam a importância da afetividade no estabelecimento do 

diálogo tônico entre professor-aluno. A partir daí ocorreriam trocas positivas 

facilitadoras do processo de formação do individuo, proporcionando autoestima 

e autoconfiança, influindo diretamente no desenvolvimento integral da criança. 

Foi possível observar que a formação do professor é motivo de 

preocupação, vez que, segundo dados apresentados por alguns artigos, os 

subsídios teóricos fornecidos pela formação inicial são insuficientes para 

embasar uma prática pedagógica consciente da importância do diálogo tônico e 

da afetividade para o desenvolvimento integral da criança.  

O educador precisa ter consciência de seu papel de mediador das 

relações, promovendo interações sociais e afetivas que auxiliem na formação 

do aluno, especialmente na Educação Infantil, quando as interações têm 

relevância para a construção da identidade pessoal e coletiva da criança. 
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Para tanto, verificou-se a necessidade de um preparo corporal do 

professor em suas relações com o aluno de forma a organizá-lo e estimular sua 

autoestima, através de práticas e vivências psicomotoras.  

É unânime o entendimento de que os jogos e brincadeiras exercem 

papel fundamental e, portanto, devem ser rotina na Educação infantil, ou seja, 

a ludicidade é indispensável. No entanto, a prática lúdica precisa ser refletida e 

sistematizada, abarcando o conhecimento de mundo trazido pelas crianças. 

Além disso, há um consenso no sentido de que cuidar e educar devem 

caminhar juntos, logo, a educação deve reconhecer professores, educandos, 

familiares, gestores e Poder Público, de forma acolhedora e cuidadosa. 

Desta forma, o presente estudo assinala que a escola e, principalmente 

a Educação Infantil, precisa ser um espaço de possibilidades, cujo olhar seja 

voltado para os afetos e vivências corporais, escutando, respeitando e 

acolhendo as crianças e suas formas de comunicação, sejam elas verbais ou 

não.  
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2 OBJETIVOS 

2.1 Objetivo geral 

Analisar a influência do diálogo tônico no processo ensino-

aprendizagem, especificamente na Educação Infantil, considerando as 

contribuições teóricas de Henri Wallon. 

 

2.2 Objetivos específicos 

 

 Verificar como se estabelece o diálogo tônico na Educação Infantil. 

Analisar como o diálogo tônico influencia o processo ensino 

aprendizagem, através principalmente, da estimulação da autoestima e 

organização da imagem corporal. 

 Identificar os aspectos mais e menos frequentes do diálogo tônico nas 

relações professor-aluno na Educação Infantil, sinalizando que a afetividade e 

a ludicidade favorecem o estabelecimento desse diálogo. 
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3 A EDUCAÇÃO INFANTIL E AS INTERAÇÕES  

Até a década de 80 a Educação Infantil era considerada “pré-escolar”, 

ou seja, se tratava de uma etapa anterior e preparatória para a escolarização. 

A partir da Constituição de 1988, o atendimento em creches e pré-escolas de 

crianças de 0 (zero) a 6 (seis) anos tornou-se dever do Estado. 

Somente com a promulgação da Lei de Diretrizes e Bases, em 1996, a 

Educação Infantil passou a ser parte integrante da Educação Básica, 

juntamente com o Ensino Fundamental e o Ensino Médio. Essa mesma lei 

antecipou o acesso para o Ensino Fundamental para 6 (seis) anos de idade e 

com isso a Educação Infantil, passou a atender crianças de 0 (zero) a 5 (cinco) 

anos de idade.  

A Educação Infantil é a única etapa da Educação básica que é 

determinada de acordo com a faixa etária e atende crianças de 0 a 3 anos na 

creche e de 4 a 5 anos na pré-escola. Sendo assim, a Educação Infantil adota 

como único critério a idade cronológica, conforme expressa determinação legal: 

Art.29... a Educação Infantil “tem como finalidade o desenvolvimento 
integral da criança de até 5 (cinco) anos, em seus aspectos físico, 
psicológico, intelectual e social, complementando a ação da família e 
da comunidade (BRASIL, 2013) 

 

Esta é a primeira etapa da Educação Básica, sendo direito da criança e 

dever do Estado garantir sua oferta pública, gratuita e de qualidade, em 

creches e pré-escolas. 

A evolução da Educação Infantil deu-se de acordo com as diferentes 

concepções de infância e as diversas transformações políticas e sociais. 

Desde então, o campo da Educação Infantil vive um intenso processo 
de revisão de concepções sobre educação de crianças em espaços 
coletivos, e de seleção e fortalecimento de práticas pedagógicas 
mediadoras de aprendizagens e do desenvolvimento das crianças 
(BRASIL, 2010, p. 7) 
 
 

Sendo a Educação Infantil a primeira etapa da Educação Básica, ali se 

inicia o processo educacional e, na maioria das vezes, representa “a primeira 

separação das crianças dos seus vínculos afetivos familiares para se 

incorporarem a uma situação de socialização estruturada” (BRASIL, 2018, p. 

34). 

Nunca é demais acentuar que na perspectiva teórica adotada, a 
aprendizagem inicia-se no contexto concreto da vivência social da 
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família, diretamente relacionada à afetividade e às suas 
manifestações. Esse processo ocorre em meio à todas as 
contradições inerentes aos humanos e às suas existências em 
constante devir, passando pelos ambientes escolares e por todo o 
ciclo de suas vidas, em contextos sociais repletos de outras 
contradições e sobressaltos. Logo, não se trata de um processo 
linear, tranquilo, seguro. Quem educa e quem se educa, quem 
aprende e quem ensina, correm riscos. E este movimento arriscado 
oscila entre as emoções e a racionalidade, ainda que estes não se 
antagonizem em essência, como alguns especulam. (BARBOSA, 
2016, p. 172) 

 

Em sua obra, “O corpo do professor”, Ricardo Carlos S Alves (2013) 

esclarece que a criança precisa do outro para conhecer seu corpo e as coisas 

ao seu redor e a mãe (ou quem exerceu essa função) é o primeiro outro da 

vida da criança. Diante desta situação, o autor expressa sua preocupação com 

as relações estabelecidas entre essa criança e o educador:  

Esse mapeamento, através do toque, do olhar e principalmente da 
falta, que a mãe vai fazendo na criança, após o nascimento, em seu 
corpo, em sua imagem, vai inscrevendo nela, as primeiras 
impressões dela mesmo. Posteriormente seremos nós, os 
educadores, que iremos marcá-las nas nossas relações com elas, 
também com nosso toque, nosso olhar e nosso discurso. Tudo isso 
vai amadurecendo nesse ser em todas as suas partes integrando-o 
progressivamente. Se isso não ocorre, ou não é pensado – sabido 
pelo professor, como será que se estabelece essa construção da 
imagem corporal nesse aluno? Como isso pode interferir no ensino e 
na aprendizagem sem que o professor pense imediatamente que o 
aluno “não quer nada”, ou que “ele está sempre de má vontade”, ou 
“é preguiçoso”? (ALVES, 2013, p. 33) 

 

Portanto, ao adentrar neste ambiente e iniciar o processo de 

escolarização a criança traz consigo inúmeras experiências vivenciadas no 

mundo concreto, inclusive no ambiente intrauterino, que serão somadas às 

novas experiências vivenciadas e servirão de base para o seu desenvolvimento 

integral. 

O educador será o responsável por propiciar que essas trocas 

estabelecidas sejam significativas para as crianças em variados aspectos, 

atuando de forma que a corporeidade seja vista como um elemento de 

formação humana, recolocando o corpo na centralidade do processo de 

construção da identidade, vez que o corpo é o primeiro elo daquela criança 

com o mundo. 

Neste cenário, consolidou-se a visão de que cuidado e processo 

educativo são indissociáveis e que, portanto, deve ocorrer a valorização e 
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articulação dos conhecimentos trazidos pelas crianças, conforme esclarece a 

Base Nacional Comum Curricular: 

Nesse contexto, as creches e pré-escolas, ao acolher as vivências e 
os conhecimentos construídos pelas crianças no ambiente da família 
e no contexto de sua comunidade, e articulá-los em suas propostas 
pedagógicas, têm o objetivo de ampliar o universo de experiências, 
conhecimentos e habilidades dessas crianças, diversificando e 
consolidando novas aprendizagens, atuando de maneira 
complementar à educação familiar – especialmente quando se trata 
da educação dos bebês e das crianças bem pequenas, que envolve 
aprendizagens muito próximas aos dois contextos (familiar e escolar), 
como a socialização, a autonomia e a comunicação (BRASIL, 2018, 
p. 34) 

 

Isto porque “quando uma criança entra para a escola, enfrenta um 

período de adaptação” e os conteúdos, repletos de significados para os 

educadores, nem sempre tem qualquer representação para as crianças. A 

partir daí os professores precisam repensar suas práticas de modo a 

contemplar os saberes infantis, estabelecendo uma relação que dê significado 

aos significantes (ALVES, 2013, p. 49). 

Nas instituições de Educação Infantil ocorrem processos interativos que 

são determinantes para ampliar e promover o desenvolvimento infantil – a 

criança experimenta, brinca, aprende, socializa, produz cultura e constrói 

sentidos sobre o mundo que a cerca. (CORSINO, 2009)  

Conforme esclarecem Cacheffo e Garms (2013, p.1). 

É com o auxílio das interações que a criança evolui em todos os 
conjuntos funcionais – afetivo, motor, cognitivo e da pessoa. As 
relações com os adultos e demais pessoas que compõem o círculo 
de convivência infantil permitem a ampliação do repertório de 
situações e sensações vivenciadas pelas crianças. Portanto, para que 
ocorra o desenvolvimento psicológico qualitativo da dimensão afetiva, 
a interação é fundamental  
 

Desta forma, é fundamental que os profissionais que atuam na 

Educação infantil sejam conscientes de seu papel e sua representatividade na 

vida da criança. O professor auxilia seu aluno, observando seu comportamento 

e suas reações diante das dificuldades porventura surgidas, intervindo como 

motivador e encorajador, colaborando com a melhora da autoestima do aluno, 

desenvolvendo a expressão de sentimentos. 

O professor deve atuar como facilitador do processo ensino-

aprendizagem, exercitando uma escuta atenta e olhar sensível, refletindo e 

repensando sobre sua prática pedagógica de forma a entender e respeitar as 
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singularidades de cada criança, interagindo com elas da forma mais plena 

possível. 

Neste panorama surge a psicomotricidade como uma ferramenta de 

prática psicopedagógica que trabalha estruturas como equilíbrio, tonicidade, 

esquema corporal, imagem corporal, lateralidade, coordenação motora, 

orientação espacial, dentre outras, que são essenciais para o desenvolvimento 

humano. 

A educação psicomotora contribui de maneira expressiva para a 

formação e estruturação do esquema corporal, que facilitará a orientação 

espacial, incentivando o movimento, que é a base das posturas e 

posicionamentos do indivíduo durante a vida.  

Para atuar na Educação Infantil, o educador precisa não apenas ter 

conhecimento acerca das teorias sobre o desenvolvimento humano, mas 

precisa saber relacioná-las com sua prática pedagógica e sua forma de 

atuação e interação com as crianças. 

Segundo Piaget 

A inteligência não começa, pois, nem pelo conhecimento do eu nem 
pelo das coisas enquanto tais, mais pelo conhecimento da sua 
interação; e é ao orientar-se simultaneamente para os dois pólos 
dessa interação que ela organiza o mundo, organizando-se a si 
mesma.  (PIAGET, 1996, p. 361). 

 

Vale ressaltar que as interações se dão não apenas em relação ao 

outro, como também em relação ao meio e aos objetos presentes no ambiente 

no qual a criança se desenvolve. Por esta razão é fundamental que o ambiente 

escolar seja acolhedor e rico em possibilidades de vivências: 

A escola deve ser um espaço múltiplo e ao mesmo tempo 
proporcionar ambientes de vivências individuais, deve conter os 
elementos que nos constituem enquanto seres que sentem pelo 
cheiro, pelo toque, pelo gosto, pelo olhar e pela audição. Espaços 
para as infâncias são espaços que as traduzem, mas também as 
modificam, que as acolhem em um momento e em outro as libertam 
para criar, recriar e manifestar a sua cultura. (LIMA, 2013 p. 37 apud 
COUTINHO 2002, p.8 ). 

 
Através dos movimentos em relação aos objetos que estão presentes no 

meio, ocorre a construção mental da estruturação espacial, que não nasce com 

a criança. A estruturação espacial é a capacidade de orientação e estruturação 

do mundo exterior e possibilita que a criança tome consciência de seu próprio 
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corpo no ambiente. Sobre o meio e as relações estabelecidas, fiquemos com 

as palavras de Batista (2014, p.13). 

[...]é perceptível que a criança através das relações estabelecidas 
com o meio, cria maneiras de comunicar-se, fazendo com que seus 
anseios sejam atendidos e o corpo através dos movimentos tornam-
se aliados da criança nesse processo, sendo assim estimular a 
criança na educação infantil é criar situações diversas de exploração 
e experimentações concretas, possibilitando o seu desenvolvimento 
motor, cognitivo e emocional   
 

 Desta forma, as práticas pedagógicas que compõem a proposta 

curricular da Educação Infantil devem ter as interações e brincadeiras como 

eixos norteadores, pois além de derivar de expressa previsão legal (Resolução 

nº 5 de 17 de dezembro de 2009), propiciam experiências através das quais as 

crianças interagem com seus pares e adultos e com isso socializam, aprendem 

e se desenvolvem, construindo conhecimento. 

A interação durante o brincar caracteriza o cotidiano da infância, 
trazendo consigo muitas aprendizagens e potenciais para o 
desenvolvimento integral das crianças. Ao observar as interações e a 
brincadeira entre as crianças e delas com os adultos, é possível 
identificar, por exemplo, a expressão dos afetos, a mediação das 
frustrações, a resolução de conflitos e a regulação das emoções. 
(BRASIL, 2013, p. 35) 
 

Considerando as contribuições de Cacheffo e Garms, durante o 

Encontro de Ensino, Pesquisa e Extensão em outubro de 2013, em Presidente 

Prudente, temos que: 

 
Nos episódios de interação evidenciados notou-se que as crianças 
até três anos recorrem ao adulto de referência na creche em 
praticamente todas as situações vivenciadas, como norte de apoio e 
segurança.  
Desta forma, o professor como mediador qualificado e promotor de 
interações, precisa ter subsídios teóricos para compreender que o 
desenvolvimento afetivo da criança, que na perspectiva walloniana é 
composto por uma gama de manifestações, que possibilita à criança 
a satisfação de suas necessidades. As expressões emocionais 
facilitam o desvelar de tonalidades agradáveis e desagradáveis. A 
inteligência, por via da representação, permite formas mais 
elaboradas para a afetividade se manifestar. (CACHEFFO; GARMS, 
2013, p. 1001)  

 

Neste contexto, surge a questão da linguagem corporal, ou seja, a 

comunicação não verbal e o estabelecimento do diálogo tônico. 
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4 O DIÁLOGO TÔNICO E A TEORIA WALLONIANA 

Henri Wallon foi um estudioso da infância que ficou muito conhecido 

devido aos seus estudos sobre a psicologia do desenvolvimento, segundo o 

qual a criança passa por 5 (cinco) estágios de desenvolvimento (impulsivo-

emocional; sensório-motor e projetivo; personalista; categorial; adolescência ou 

puberdade), cada um deles com características próprias. Através de seus 

estudos, Wallon relacionou a evolução da criança com a educação, buscando 

integrar a atividade científica à ação social.  

Sobre o desenvolvimento infantil, Wallon (1995, p.105) elucida que: 
 

 [...] as diferentes idades em que se pode decompor a evolução 
psíquica da criança opõem-se como fases à orientação 
alternativamente centrípeta e centrífuga orientada para a edificação 
cada vez maior do próprio indivíduo ou para o estabelecimento das 
suas relações com o exterior, para a assimilação ou para a 
diferenciação funcional e adaptação subjetiva.   

 

 Sendo assim, os estágios de desenvolvimento não são exatamente 

demarcados pela idade cronológica; Wallon entende que o ser humano se 

desenvolve nas contradições e conflitos, de forma não linear e dialética, ou 

seja, sua construção é progressiva e não sistematizada. 

 Segundo o autor, em cada estágio de desenvolvimento há a 

predominância de determinado comportamento que entra em conflito com o 

comportamento predominante do estágio seguinte. Isto posto, a mudança de 

estágio significaria a evolução mental daquela criança, conferindo a ela novas 

formas de pensamento, de interação e de emoções. 

O movimento tem papel de destaque na teoria Walloniana, isto porque, 

desde o início da vida o bebê se faz entender através de gestos e movimentos, 

que representam suas necessidades fisiológicas e até mesmo seu humor. O 

movimento “traduziria” a vida psíquica até o momento em que aparecesse a 

palavra (linguagem verbal).   

Wallon entende que a motricidade possui um caráter pedagógico, não só 

pela qualidade do gesto e do movimento, como também por sua representação 

(BATISTA, 2014). 
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Sendo assim, no início, todas as atividades da criança estão vinculadas 

a sensações internas, viscerais e musculares e depois afetivas, isto porque, ao 

nascer a criança não tem:  

[...]meios de ação sobre as coisas circundantes, razão porque a 
satisfação das suas necessidades e desejos tem de ser realizada por 
intermédio das pessoas adultas que a rodeiam. Por isso, os primeiros 
sistemas de reação que se organizam sob a influência do ambiente, 
as emoções, tendem a realizar, por meio de manifestações 
consoantes e contagiosas, uma fusão de sensibilidade entre o 
indivíduo e o seu entourage (WALLON, 1971, p. 262). 

 
Em relação aos ensinamentos de Wallon sobre afetividade, Batista 

explica que “os estudos de Wallon sobre a afetividade estão intimamente 

ligados ao fato de ele considerar as emoções como manifestações externas da 

afetividade” (BARBOSA, 2016, p. 79), isto significa que antes mesmo da 

aquisição da linguagem verbal, o bebê utiliza a emoção para estabelecer uma 

comunicação, relacionando-se com o mundo. 

A afetividade do toque materno, a fala e o desejo são fundamentais para 

a constituição desse diálogo tônico e consequente estabelecimento da imagem 

corporal. “A imagem corporal nada mais é do que a decodificação do corpo em 

si. É a tomada de consciência da existência corporal e física no espaço.” 

(ALVES, 2012, p.15). 

Sobre a relação entre mãe-bebê, Winnicott entende que a mãe 

suficientemente boa é aquela que estabelece uma relação com o bebê, 

acolhendo-o sem invadir e ao mesmo tempo sem abandonar o lactente. É 

como se o tônus de um influenciasse o tônus do outro, num ciclo contínuo de 

comunicação. 

O diálogo tônico alcança o seu nível mais profundo e gratificante 
durante a experiência de holding vivida nos momentos de “contato 
sem atividade” entre mãe e bebê. Quando a mãe sustenta o bebê em 
seus braços de forma relaxada e inativa e o bebê responde da 
mesma maneira ocorre um encontro de mútua entrega tônica no qual 
se criam as condições necessárias para que se manifeste o 
sentimento de unidade entre ambos. (TOLEDO, 2009, p 197). 
 

Ainda que totalmente dependente, o bebê não é um ser passivo e 

responde aos estímulos, palavras e cuidados recebidos da mãe, suportando 

mais ou menos tempo de espera para ter suas necessidades atendidas, 

percebendo o desejo do adulto cuidador.  
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Sendo assim, a mãe ou o responsável por cuidar do bebê deve ser 

capaz de promover um ambiente suficientemente bom para satisfatoriamente 

alcançar os prazeres, ansiedades e conflitos inerentes a cada etapa.  

Através dessa relação, as percepções de si e do próprio corpo tornam-

se mais elaboradas e significantes e a imagem do bebê que ainda não está 

completa, passa a ser constituída  partir dos olhos da mãe, que espontânea e 

inconscientemente interage com o bebê. 

A constituição do sujeito se dá a partir dessa relação que se estabelece 

entre mãe e bebê desde seus primeiros momentos de vida. Através do olhar 

materno o bebê se reflete e se reconhece, porém se por qualquer razão, 

“ocorre uma falha materna” e o bebê não sente o desejo da mãe ou se não se 

vê desejado nos olhos maternos, ocasionará uma interrupção do “continuar a 

ser” do bebê (WINNICOTT, 2006) 

O processo de estruturação de um esquema corporal ajustado e a 

constituição da imagem corporal como representação mental de si mesmo se 

darão a partir dessa interação mãe-bebê e representam a síntese das 

experiências tônicas, emocionais e afetivas vivenciadas, sejam elas positivas 

ou não. 

A experimentação de um diálogo harmonioso, envolvendo aspectos 

tônico-emocionais e sensoriais ao longo de seu processo de crescimento e 

desenvolvimento possibilita que o bebê tenha a percepção de si, tornando-se 

“um adulto com habilidades psicomotoras adequadas, estando seu corpo 

flexível, perfeitamente adaptado ao meio e com respostas corporais adequadas 

ao realizar uma ação” (LIMA, 2016, p. 6). 

“Para um recém nascido, o primeiro espelho será o olhar materno, 
que o invade, o desnuda e lhe solicita algo, o instiga. Abre-se o 
caminho para que este, inicie as primeiras imitações: precoces e 
alienantes, como se ele e ela fossem um, para somente depois, tomar 
posse de sua própria imagem (LEVIN,2001). As vivências afetivas, as 
emoções, os sentimentos positivos, a história experienciada, as 
vivências tônicas, serão provedoras da imagem corporal e geradoras 
da identidade pessoal e da autonomia do bebê (POZO Y 
BARBERENA, 2004).” (LIMA, 2016, p. 13) 

 

Neste momento, ocorreria também a fusionalidade, ou seja, prazer 

recíproco e harmonia entre as pulsões tônicas do corpo da mãe com as do 

corpo da criança.  
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André Lapierre esclarece que as relações do tipo fusional são 

estabelecidas entre mãe e bebê, logo nos primeiros meses de vida intrauterina, 

a partir da formação do sistema nervoso, quando o feto registra suas 

sensações iniciais e encontra-se naquele ambiente (barriga da mãe) 

aconchegante e caloroso, onde ele é parte do corpo da mãe. Com o 

nascimento essa fusionalidade é rompida, afetando todo o corpo do bebê e 

gerando um sentimento de perda. A partir daí surge o desejo inconsciente de 

voltar ao estado de fusão, que só ocorrerá com o “acordo tônico” (quando 

prazer, desejo e afetividade são recíprocos). 

A criança não encontra uma certa plenitude fusional senão em 
contato de todo seu corpo com um corpo adulto; o corpo da mãe, ou 
de sua substituta, também o do pai e, em geral, qualquer corpo que a 
deseja. Para que esse contato seja “pleno”, é preciso que sua 
superfície seja tão larga e extensa quanto possível, envolvendo de 
algum modo todo o corpo do bebê. Para que seja fusional, é preciso 
que a qualidade desse contato permita à criança investir no corpo do 
adulto como parte dele mesmo. As condições que favorecem esta 
fusão são: o calor do corpo, o contato com a pele, o hálito, o ato de 
embalar, o aleitamento, o olhar, a voz e, sobretudo, o acordo das 
tensões tônicas (LAPIERRE, 1984, p.11 apud TOLEDO, 2009, p.198 ) 

 

 Wallon (1991) descreveu que essa primeira relação tônico-emocional 

que é estabelecida entre a mãe ou adulto cuidador e a criança é a origem da 

psiquê humana que garantirá a harmonia e evolução dos processos psíquicos. 

Assim, a gênese e a organização das funções psicológicas têm como ponto de 

partida essas experiências corporais vivenciadas (biológicas e psicológicas), 

em um contexto de interação recíproca entre a criança e a mãe que permitem o 

desenvolvimento psicoafetivo e processos de significação e identificação que 

levam ao desenvolvimento da identidade. Este vínculo afetivo, base para a 

construção psicológica de nossa identidade, é reconstruída ou atualizada 

durante toda a nossa vida em relação aos outros. 

 Em relação ao movimento, o autor explica que este se apresenta de 3 

(três) formas distintas: movimentos de equilíbrio, movimentos de preensão e de 

locomoção e movimentos de reação postural. Da mesma forma, identifica e 

discrimina o movimento sob duas dimensões: a expressiva e a instrumental. A 

dimensão expressiva do movimento representaria a expressão de uma 

emoção, enquanto que a dimensão instrumental corresponderia a uma ação 

direta do sujeito no mundo concreto, deslocando-se ou interagindo com o meio 

físico.  
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O movimento não intervém apenas no desenvolvimento psíquico da 
criança e nas suas relações com os outros; influencia também o seu 
comportamento habitual. É um fator importante do seu 
temperamento. Cada indivíduo tem uma compleição motora pessoal 
que depende das graduações variáveis das suas diferentes 
atividades musculares (WALLON, 1975, p.81-82 apud BARBOSA, 
2016 p. 79). 

 

Ao nascer os movimentos da criança são apenas descargas motoras 

compostas por reações, espasmos ou gestos não coordenados e aos poucos 

as sensações de bem-estar geradas com a satisfação de suas necessidades 

ou de mal-estar geradas por sua insatisfação, “direcionam” os gestos e 

movimentos de forma a torná-los recursos de comunicação com o adulto/ meio. 

No estágio impulsivo-emocional o bebê busca a fusão através do contato 

corporal com seu cuidador, necessitando que o carregue, o embale, o segure. 

Assim, o bebê responde a esses estímulos corporais, e apesar dos 

movimentos descoordenados e das percepções ainda um pouco confusas, 

começa a se familiarizar e apreender o mundo. 

Inicialmente os comportamentos expressivos como choro e gritos se 

manifestam de maneira não deliberada e o adulto receptor (em geral a mãe) 

lhe dá um significado. Aos poucos esses comportamentos passam a ser 

usados de forma mais específica (intencional) como um meio de comunicação  

Suas manifestações afetivas se limitaram, primeiro do choro da fome 
ou da cólica à relaxação da digestão ou do sono. Sua diferenciação 
primeiro é muito lenta, mas, aos seis meses, o aparelho de que a 
criança dispõe para traduzir as suas emoções é bastante variado 
para constituir uma vasta superfície de osmose com o meio humano. 
É uma etapa importantíssima de seu psiquismo. Seus gestos 
adquirem uma certa eficiência por intermédio de outrem; os de 
outrem tornam-se cautelosos. Tal reciprocidade a princípio é um 
amálgama completo, uma participação total, em que mais tarde terá 
de delimitar sua pessoa, profundamente fecundada por esta primeira 
absorção em outrem. (WALLON, 1995, p.219 apud CACHEFFO; 
GARMS p. 999). 

 

As relações da criança com o mundo exterior são de sociabilidade, ou 

seja, a criança estabelece formas de comunicar-se, estabelecendo relações 

com o meio e fazendo com que suas necessidades sejam atendidas, utilizando 

seu corpo, através de movimentos e ou reflexos, como instrumento nesse 

processo de comunicação.  

Esses gestos corporais serão interpretados pelos adultos para tentar 

entender as necessidades da criança e desta forma, se estabelece um diálogo 
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entre o bebê e o adulto, sem a utilização de palavras. Trata-se do “diálogo 

tônico”, comunicação não verbal estabelecida entre criança e adulto através do 

tônus corporal, dos gestos, das expressões e dos olhares. 

A partir do estágio sensório-motor e projetivo a criança aprende a andar 

e já passa explorar o mundo externo, realizando um intenso contato com os 

objetos, despertando sua curiosidade. Nesse estágio de desenvolvimento 

também ocorrem a imitação e o simulacro que serão explicados mais adiante. 

Apesar de o corpo ser o meio de comunicação dominante nos primeiros 

anos de vida, os primeiros ruídos vocais são emitidos pela criança e com o 

passar dos meses, vão se diferenciando e se impregnando de sensações e 

significados. A aquisição da linguagem torna-se possível em função de todas 

essas comunicações não verbais e vivências corporais experimentadas. 

O terceiro estágio de desenvolvimento infantil, de acordo com Wallon, é 

o estágio do personalismo, quando a criança está voltada para si própria, 

buscando se diferenciar das outras crianças e do adulto, colocando-se em 

oposição a eles. Normalmente, a criança já utiliza a fala e os termos “meu” e 

“minha” ou “não” são usados frequentemente. 

O quarto estágio de desenvolvimento infantil (categorial) é caracterizado 

pelos avanços na inteligência, com maior exploração mental do mundo e no 

quinto estágio do desenvolvimento infantil (adolescência ou puberdade) a 

criança busca uma identidade autônoma e de autoafirmação, estando mais 

voltada para questões pessoais e morais. 

Como não são atendidos pela Educação Infantil, os quarto e quinto 

estágios de desenvolvimento não serão detalhados nesta pesquisa. 

Considerando a relação de tônus muscular com os estados afetivos e 

emocionais do sujeito, vale esclarecer o que seria tônus e como essa relação 

tônico-emocional influencia no desenvolvimento da criança. 

As classificações em relação ao tônus podem variar conforme o autor 

estudado, mas seu conceito não muda, tem origem no latim tonus e quer dizer 

tensão; é uma propriedade do músculo. Representa um estado de tensão leve, 

porém permanente, dos músculos em repouso, responsável por fazer com que 

os mesmos possam atuar sempre que necessário. São os estímulos nervosos 

(inconscientes) que provocam o tônus muscular.  

Sobre a questão da tonicidade, fiquemos com as palavras de Toledo: 
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Sabemos que o tônus, grau de tensão involuntária presente em todo 
músculo do corpo humano, diminui nos estados de relaxamento 
muscular (hipotonia) e se eleva quando a musculatura se tensiona 
(hipertonia). No entanto, para além das variações fisiológicas 
necessárias para o movimento e o repouso, o tônus também sofre 
variações relacionadas com as tensões emocionais. Em momentos 
de relaxamento, de satisfação e até de depressão o indivíduo 
apresenta um tônus mais rebaixado. Já num estado de excitação, de 
ansiedade, de raiva ou de euforia, o tônus muscular torna-se elevado. 
(TOLEDO, 2009, p. 196) 

 
As sobrecargas emocionais provocam tensões musculares e, por 

consequência, causam um gasto de energia maior que o normal, ocasionando 

fadigas e dores nos músculos.  

Segundo Aucouturier  e Lapierre (1988)  o tônus acompanha e exprime 

nossas tensões afetivas e faz com que a consciência de nosso corpo seja 

diferente quando estamos ansiosos, encolerizados, felizes, satisfeitos ou 

deprimidos. No mesmo sentido, Wallon entende que o tônus não é apenas um 

estado de tensão imprescindível à contração muscular, mas também 

representa posturas e atitudes. 

Os autores apontam 3 (três) tipos distintos de regulação tônica: o tônus 

postural, o tônus de sustentação dos comportamentos motores e o tônus 

“afetivo”, “que acompanha as modificações tímicas, o humor, os estados da 

alma.”  (LAPIERRE, 2010, p.219).  

A emoção para Wallon é o primeiro e mais forte vínculo entre os 

indivíduos. Para ele há uma relação direta entre as emoções a as alterações 

tônicas, visto que as emoções aparecem desde o início da vida e são revelados 

pelo tônus. Sobre o papel das emoções no desenvolvimento, segundo a Teoria 

Walloniana, Batista esclarece que: 

Para Wallon as emoções assumem papel preponderante no 
desenvolvimento da pessoa sendo através delas que o aluno externa 
seus anseios e suas pretensões, de acordo com sua a teoria, as 
emoções dependem prioritariamente da organização dos espaços 
para se manifestarem, no entanto a motricidade tem caráter 
pedagógico, pela qualidade do gesto, pelo movimento e por sua 
representação (BATISTA, 2014, p.14) 

 

Vale lembrar que a emoção é a exteriorização da afetividade, ou seja, é 

a expressão corporal, motora da afetividade. Sendo assim, o movimento 

apresenta-se com duplo valor: mental e afetivo, representando a integração 

organismo-meio e a integração cognitivo-afetiva-motora. 
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A afetividade, nesta perspectiva, não é apenas uma das dimensões 
da pessoa: ela é também uma fase do desenvolvimento, a mais 
arcaica. O ser humano foi, logo que saiu da vida orgânica, um ser 
afetivo. Da afetividade diferenciou-se, lentamente, a vida racional. 
Portanto, no início da vida, afetividade e inteligência estão 
sincreticamente misturadas, com o predomínio da primeira. 
(DANTAS, 1992, p.90) 

 
Ressalte-se aqui que afetividade deve ser entendida no sentido mais 

abrangente, qual seja, englobando a capacidade do ser humano de ser afetado 

pelas situações, acontecimentos, questões internas e também pelas reações 

dos outros. Em seu artigo “Práticas pedagógicas na creche: a afetividade como 

eixo”, Raquel Martins Arenari Razuk esclarece o que seria afeto e afetividade: 

[...] afeto é aqui considerado como aquilo que afeta o outro e também 
nos afeta, porém não somente aquilo que nos atinge gerando apenas 
emoções harmonizadoras. A afetividade se encontra no processo 
intangível, mas presente no sensível, do encontro do eu com o outro, 
perceptível na emoção manifestada e nas consequentes alterações 
na postura, no movimento, no olhar, na intensidade do verbo e até na 
qualidade na palavra (RAZUK, 2016, p. 22) 

 

Essas trocas corporais são essenciais ao processo ensino 

aprendizagem, desta forma, o professor deve estar disponível 

corporalmente para que as relações se estabeleçam. Lembrando sempre 

que as interações podem ser positivas ou negativas, no entanto o 

educador deve buscar adotar uma postura de cuidado e incentivo, 

evitando o julgamento, o controle, a inibição ou mesmo a indiferença em 

relação à criança. 

Cabe ao educador exercitar a alteridade, colocando-se no lugar da 

criança e olhando através dos olhos dela; quanto mais alteridade 

existente nas relações pessoais e sociais, menos conflitos ocorrem. 

Wallon (1991) defende que o processo de evolução está atrelado 

tanto ao aspecto biológico do sujeito quanto ao aspecto do ambiente, que 

acaba o afetando de alguma forma. Logo, se a parte orgânica funciona 

adequadamente em termos de recursos oferecidos, o ambiente (meio) 

permitirá (ou não) que suas potencialidades sejam desenvolvidas.  

Em seus estudos científicos sobre o desenvolvimento infantil, o autor 

estabelece 3 (três) conceitos que se vinculam: a afetividade, a motricidade e a 

cognição (inteligência). Isto posto, verificamos que esses 3 (três) aspectos 
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devem ser igualmente valorizados e desenvolvidos por fazerem parte da 

constituição do ser.  

Pensando no aprendizado para o desenvolvimento integral do sujeito, 

fiquemos com as sábias palavras de Vygotsky (1998):  

O aprendizado adequadamente organizado resulta em 
desenvolvimento mental e põe em movimento vários processos de 
desenvolvimento que, de outra forma, seriam impossíveis de 
acontecer. Assim, o aprendizado é um aspecto necessário e universal 
do processo de desenvolvimento de funções psicológicas 
culturalmente organizadas e especificamente humanas.  
(VYGOTSKY, 1998, p. 118). 

 
Conforme nos ensina Gilberto Freire (1989, p.13): “corpo e mente, 

devem ser entendidos como componentes que integram um único organismo. 

Ambos devem ter assento na escola”.  

A partir daí entendemos que a educação e o ambiente escolar devem 

contemplar ambos, ou seja, corpo e mente, contribuindo para o 

desenvolvimento de corpo inteiro e não apenas a mente ou a cognição, 

conforme ainda historicamente enraizado em nossos currículos. Conforme 

afirma Galvão: 

Ao contrário do que propõe a tradição intelectualista do ensino, uma 
pedagogia inspirada na psicogenética walloniana não considera o 
desenvolvimento intelectual como a meta máxima e exclusiva da 
educação. Considera-a, ao contrário, meio para a meta maior do 
desenvolvimento da pessoa, afinal, a inteligência tem status de parte 

no todo constituído da pessoa. (GALVÃO, 2008, p. 89) 
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5 O DIÁLOGO TÔNICO NO AMBIENTE ESCOLAR (EDUCAÇÃO INFANTIL)  

Durante a infância ocorrem as primeiras experiências e vivências que 

deixam marcas significativas. De acordo com os estudos de Wallon sobre as 

etapas do desenvolvimento infantil, a Educação Infantil englobaria o estágio 

impulsivo-emocional, o estágio sensório-motor e projetivo e a maior parte do 

estágio do personalismo.  

Verifica-se, portanto, que, dos 5 (cinco) estágios do desenvolvimento 

infantil apresentados pelo autor, 3 (três) desenvolvem-se no ambiente escolar 

da Educação Infantil, redobrando a responsabilidade dos profissionais de 

educação que atendem essa faixa etária. 

Para Wallon (1995), ao ingressar na escola o aluno traz consigo não 

apenas seu corpo, como também todas as suas emoções; traz consigo muitas 

vivências e histórias que aconteceram e se desenvolveram no ambiente 

familiar; a partir daí a criança já adquire suas primeiras condutas sociais. 

O respeito à individualidade da criança é o primeiro passo. Segundo 
as concepções wallonianas (GALVÃO,1995), o desenvolvimento é 
entendido como uma “espiral” ou uma “trama”, ou seja, tudo o que foi 
vivido anteriormente vai se interligar e formar a base para as 
experiências futuras. Se a criança viver um forte sofrimento, ele 
permanecerá com ela, será transformado, modificado, mas carregará 
consigo a representatividade por ele deixado. Somos seres únicos e, 
por isso, devemos considerar essa singularidade na relação com a 
criança. (PINTO, 2011, p. 100). 

 

Diante disso, Wallon (1995) propõe que, sendo o sujeito construído 

através de suas interações com o meio, as condutas infantis sejam estudadas 

de forma contextualizada, ou seja, a criança e seu comportamento devem ser 

considerados a partir de aspectos sociais, familiares e culturais. 

Neste sentido, a escola é outro contexto importante para a criança 
afirmar-se e tomar consciência de que sua pessoa é diferente de 
qualquer outra. As interações neste contexto ampliam o olhar da 
criança, dos familiares, dos educadores e permitem a construção de 
posicionamentos diversos por meio dos quais a criança vai se 
diferenciando e Formando a sua individualidade, a sua identidade. 
(PESSOA; COSTA, 2014). 

 

Os primeiros vínculos após o nascimento, em geral, são estabelecidos 

com os pais ou aqueles que correspondem a esse papel materno ou paterno. 

“Esse comunicar-se inicial exerce uma pressão constante sobre o 

desenvolvimento, modelando toda a psique infantil” (BELÉM, 2011, p.124). 
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Estas primeiras relações e as relações afetivas estabelecidas nos primeiros 

anos de vida favorecem a criança a identificar-se enquanto pessoa e facilitam a 

assimilação de normas e condutas sociais. 

A afetividade desde a mais tenra idade é fundamental para a formação 

da criança e influencia no processo de construção do conhecimento, da mesma 

forma que as relações estabelecidas com a família, com a escola e com o meio 

influenciam e contribuem para a formação da autoestima. 

Em suma, a imagem do corpo é carregada de afetos e altera-se ao 
longo do desenvolvimento da criança e do adolescente (Guiose, 
2015), sendo não só produto das interações sociais e do 
desenvolvimento psicológico, como também produtor de interações e 
desenvolvimentos contínuos e dinâmicos que ocorrem ao longo da 
vida. As diferentes reações que surgem da relação com os outros 
podem resultar em desenvolvimentos positivos e adaptativos ou 
negativos e desajustados (ROSÁRIO, 2018, p. 46 apud SANTOS, 
2015, np) 
 

Wallon (1979) afirma que o fato de o meio estar em constante 

modificação, enriquece as relações, isto porque, o corpo da criança reage às 

sensações internas e também ao meio externo. 

A imagem corporal, portanto, está ligada ao desenvolvimento emocional 

e é influenciada pelas condições ambientais e familiares nas quais a criança se 

desenvolve. As vivências negativas ou abusivas experimentadas na infância 

afetam a noção de si mesmo e podem gerar uma imagem corporal negativa. 

Neste contexto a escola exerce um papel importante para o 

desenvolvimento da criança. As interações sociais, a mediação e a 

internalização de tais ideias são aspectos fundamentais para a aprendizagem, 

conforme Adler Peggy Lima Aleixo discorre: 

No processo de formação e socialização do aluno, a qualidade das 
relações interpessoais e as ações do professor devem se manifestar 
de maneiras diversas, com a comunicação, o afeto, a interação, o 
respeito pela opinião e pela forma como o aluno aprende. Manifestar 
expectativas, responder de maneira consistente, dar informação é 
ajudar no desenvolvimento cognitivo dos alunos, se preocupando na 
consequência didática, ajudam a fortalecer essa relação entre o 
professor e o aluno, pois o conhecimento passa a ser o elo entre os 
dois indivíduos. (ALEIXO, 2013, p. 39)  

 

Segundo Vygotsky (1988) é a partir desse processo de interação entre 

as pessoas que se dá a construção do conhecimento, sendo certo que entre a 

criança e o mundo está o outro, mediador. 
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A criança em seus primeiros anos de vida passa por inúmeras 

mudanças rápidas, significativas e relevantes. Essas transformações são 

físicas, cognitivas e sociais. 

Surge então a questão do estabelecimento da comunicação, e 

consequentemente da criação do elo professor-aluno, sem a utilização da 

linguagem verbal, o diálogo tônico. 

Conforme mencionado anteriormente, antes da aquisição da linguagem 

verbal, o ser humano já se comunica através de gestos, expressões ou 

movimentos.  

Para Wallon (1941/2002), os primeiros contatos entre a criança e o 
ambiente são de ordem afetiva. A sua comunicação se dá pelo 
diálogo tônico – portanto, é afetiva e acontece numa certa 
continuidade, pois a criança está unida ao outro, confundida com ela 
mesma, com as pessoas, com o meio ambiente. É pela interação que 
vai sendo possível esta diferenciação entre o “eu” e o “outro”. Isto é 
importante para a formação da identidade infantil, pois muitas vezes 
esse “outro” não cumpre exatamente a função de continuidade, não 
responde de forma fundida, rompendo com os desejos da criança, 
frustrando-a e desatando-a. (WALLON, 2002 apud PESSOA; COSTA, 
2014)  

 

No entanto, reconhecer e compreender essa forma de comunicação não 

verbal utilizada pelas crianças pequenas, muitas vezes torna-se um desafio 

para os adultos. Buscando ser compreendida, a criança vai aprimorando suas 

respostas motoras, produzindo diferentes movimentos, mais complexos e 

coordenados que facilitem a comunicação. Esses mesmos movimentos 

também serão responsáveis pela estruturação de seu esquema e imagem 

corporal, todos originados da interação com o outro.  

Através da observação e da escuta atenta e cuidadosa às crianças, 
podemos encontrar uma forma de realmente enxergá-las e conhecê-
las. Ao fazê-lo, tornamo-nos capazes de respeitá-las pelo que elas 
são e pelo que elas querem dizer. (...) para um observador atento, as 
crianças dizem muito, antes mesmo de desenvolverem a fala. 
(GANDINI; GOLDHABER 2002, p. 152 apud SOUZA; WEISS 2013, p. 
31)  

 

Em relação ao processo ensino-aprendizagem, nesse primeiro estágio 

do desenvolvimento infantil (estágio impulsivo-emocional) o estabelecimento da 

fusão, mencionada anteriormente, entre o bebê e o adulto seria o principal 

recurso de aprendizagem.  

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 
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instrumentos de origem social, como a linguagem e diferentes 
sistemas de símbolos surgidos nesse meio (WALLON, 1979, p. 15). 

 

Portanto, o educador deve estar atento e sensível à linguagem do corpo 

da criança, que expressa suas emoções, sentimentos e temores de forma não 

verbal. 

No contexto da educação infantil, o educador é aquele que caminha 
junto com as crianças, observando/registrando, discutindo e refletindo 
sobre suas ações e sobre seus modos de expressão. Assim, ele 
rompe com a educação centralizada somente no adulto e passa a ter 
a criança como foco, adotando, então, uma postura não só de 
observador, mas também de investigador das várias maneiras de ser 
e viver a infância. (ROSA; LOPES, 2013, p. 66) 

 

Surge assim, a psicomotricidade como prática psicológica e pedagógica 

que “está relacionada ao processo de maturação, onde o corpo é a origem das 

aquisições cognitivas, afetivas e orgânicas” (SANTOS; COSTA, 2015, p.10), 

oportunizando o desenvolvimento das possibilidades motoras e criativas do ser 

humano. 

Os primeiros vínculos após o nascimento, em geral, são estabelecidos 

com os pais ou aqueles que correspondem a esse papel materno ou paterno. 

“Esse comunicar-se inicial exerce uma pressão constante sobre o 

desenvolvimento, modelando toda a psique infantil” (BELÉM, 2011, p.124). 

Estas primeiras relações e as relações afetivas estabelecidas nos primeiros 

anos de vida favorecem a criança a identificar-se enquanto pessoa e facilitam a 

assimilação de normas e condutas sociais. 

Não há dúvidas, portanto, da influência das relações afetivas 

estabelecidas nos primeiros anos de vida sobre o desenvolvimento da criança. 

Diante disto, Alves (2013, p. 48) reflete sobre a adaptação e sua importância: 

O aluno quando inicia em uma escola apresenta uma total 
dependência de um mínimo acolhimento que o sustente nesse novo 
lugar. Isso ajudará em seu desenvolvimento, mas principalmente em 
sua estrutura. Como será que são recebidos, muitas vezes, os alunos 
em uma escola?  
Este é um momento de adaptação não só para a criança, que deixou 
um ambiente normalmente de acolhimento em sua casa, com seus 
pais e irmão, para viver com professores, funcionários e outras 
crianças, onde pode haver ou não acolhimento, mas também para a 
família que ficou sem a criança e também para os professores, 
funcionários e outras crianças que recebem esse novo indivíduo e 
precisam saber como lidar com ele   
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Sendo assim, o estágio impulsivo-emocional é predominantemente 

afetivo, ou seja, a relação estabelecida com o adulto-referência será 

fundamental para o desenvolvimento da criança. A partir dessas trocas mútuas 

e influências recíprocas que orientam a criança, se constituem as primeiras 

estruturas mentais e formas de pensamento. Além disso, o ambiente e as 

práticas pedagógicas devem ser pensados de modo a desenvolver a 

coordenação motora e a orientação dos movimentos.  

Segundo Freire (1989, p. 20), o significado, nessa primeira fase da vida, 

depende, mais que em qualquer outra, da ação corporal. Através de seu corpo 

a criança explora, experimenta, percebe e descobre o mundo.  

Não é possível separar o corpo daquilo que vivenciamos. Ele é parte 
e forma dessa leitura do mundo. Nele guardamos nossas impressões, 
descobrimos caminhos novos e construímos uma maneira diferente 
de ser no meio de tantos outros indivíduos. Se me refiro ao corpo 
como o que sou – e é esse meu ponto de partida – é a partir dele que 
falo, situando o ser humano como um corpo no mundo. Não há 
necessidade de separá-lo, segmentá-lo, reduzi-lo. O corpo é nossa 
morada nesse caminho do viver; corpo que desenha os sentimentos; 
o encontro com o que me faz, o que me estrutura e o que me 
identifica (LIMA, 2013, p.34) 

 

O estágio sensório-motor e projetivo, segundo estágio de 

desenvolvimento infantil de acordo com a teoria Walloniana, caracteriza-se pelo 

interesse da criança pela exploração e investigação do mundo exterior, 

buscando conhecer os objetos através da manipulação e das atividades de 

repetição. Inicialmente, a manipulação e exploração dos objetos ocorrem 

através da boca, que já apresenta movimentos coordenados, depois mãos e 

braços adquirem maior coordenação e também passam a exercer essa função. 

Essa manipulação de objetos e exploração do mundo é facilitada pela 

marcha, ou seja, a criança começa a andar e pode transportar os objetos de 

um lugar para outro, explorando o meio físico e ampliando sua liberdade.  

Como salienta Razuk (2016, p. 10), apesar do surgimento do início da 

apropriação da linguagem oral, o corpo ainda é a principal forma de interação 

das crianças com o outro e com os objetos: 

A interação dos pequenos com os outros e com os objetos se dá de 
variadas formas, mas acontece, sobretudo pelo corpo, visto que 
nessa etapa a linguagem oral está em construção como intermediária 
das emoções e intenções com o mundo. Pelas expressões faciais, 
pelo gesto, pelo choro, pela risada, pelo olhar, pelo movimento do 
corpo, pelas tensões e relaxamentos musculares que o bebê 
comunica e se comunica com o meio.  
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As condições oferecidas pelo meio influenciarão a ampliação das 

percepções e do controle do próprio corpo, por esta razão, o ambiente precisa 

ser estimulante e condizente com o estágio de desenvolvimento da criança e o 

educador deve se mostrar interessado e disponível para saciar a vontade da 

criança de conhecer o mundo, facilitando o reconhecimento do eu e sua 

diferenciação em relação aos objetos. 

É preciso oferecer espaços com propostas diferenciadas, situações 
diversificadas, que ampliem as possibilidades de exploração e 
“pesquisa” infantis. As crianças realmente ampliam a capacidade de 
exercitar a autonomia, a liberdade, a iniciativa, a livre escolha, 
quando o espaço está adequadamente organizado (THIAGO, 2000, 
p. 58 apud SOUZA; WEISS, 2013, p. 52). 

 

Identificar, localizar e nomear objetos são conquistas importantes para a 

criança e que estimulam a inteligência prática. Vale destacar que no período 

projetivo é que ocorre a imitação e simulacro, importantes instrumentos para a 

construção das condutas da criança, de suas ações motoras e interpretação da 

realidade.  

Para Wallon é a imitação que garante a vinculação das ações motoras 

às ações mentais, assim a criança constrói suas primeiras impressões da 

realidade. Segundo ele, o simulacro ocorre quando a criança já é capaz de 

ressignificar um objeto através de gestos ou movimentos, ou seja, seria a 

simulação de uma situação desejada. Seria “o gesto de simbolizar, que leva a 

imagem e a ideia para além das próprias coisas, para um plano mental”. 

(Wallon, 1995 p.182) 

Desta forma, as ações pedagógicas devem ser pensadas e planejadas 

de forma a propiciar descobertas e aprendizagens através de vivências 

corporais significativas, manipulação de objetos e exploração de ambientes de 

forma prazerosa. Nesta direção Vayer (1984, p. 76 apud BESSA; MACIEL, 

2016, p.2) destaca que: 

Todas as experiências da criança (o prazer, a dor, o sucesso ou 
fracasso) são sempre vividas corporalmente. Se acrescentarmos 
valores sociais que o meio dá ao corpo e a coerção de suas partes, 
este corpo termina por ser investido de significações, de sentimentos 
e de valores muito particulares e absolutamente pessoais 
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A consciência corporal é condição fundamental para o próximo estágio. 

Sendo assim, o estímulo a movimentos e sensações que favoreçam a 

individualização e diferenciação das partes do corpo devem fazer parte das 

propostas pedagógicas planejadas pelo educador. Essa etapa dará suporte 

para a construção do eu que ocorrerá no estágio personalismo. 

No estágio do personalismo, conforme já explicitado, a criança fica mais 

voltada para si mesma, colocando-se em oposição ao outro para diferenciar-se 

daquele e se afirmar enquanto indivíduo autônomo. Nesse estágio a linguagem 

verbal já está presente e os pronomes possessivos indicando propriedade 

(meu/minha) são muito utilizados. A criança opõe-se sistematicamente ao 

adulto, por isso, é importante reconhecer e respeitar as diferenças surgidas 

nesse período, valorizando a individualidade da criança, chamando-a pelo 

nome e oportunizando que ela se expresse. 

Este seria o período onde ocorrem o processo de formação da 

personalidade e construção do eu. A criança busca fazer valer as suas 

vontades e os pensamentos costumam se projetar em atos motores. 

A partir desse estágio a criança já é capaz de dar significado ao símbolo 

e ao signo.  

Barbosa (2016) sintetiza a teoria Walloniana sobre o desenvolvimento 

infantil da seguinte forma: 

Na teoria do desenvolvimento da pessoa de Wallon percebe-se que a 
criança só começa a ser pessoa com o aparecimento da 
simbolização, por volta da metade do primeiro ano. O 
desenvolvimento da pessoa que levará à construção do Eu evidencia 
um percurso com as seguintes características: 
a) busca de integração entre afetivo-cognitivo e entre corpo-mente; 
b) contradição dinamogênica entre os aspectos endógenos do 
indivíduo (a emoção e a razão) e os aspectos exógenos (o eu e o 
outro); 
c) o desenvolvimento é entendido como um processo de 
diferenciação e de individuação que envolve dois níveis: o eu do outro 
(exterioridade) e o das funções internas (afetividade/ cognição, 
sensório/ motor tônico e cinético) (BARBOSA, 2016, p. 77-78). 

 

Em seu artigo sobre a Psicomotricidade na Educação Infantil, Araújo e 

Silva (2013) discorrem sobre a importância de que o educador conheça o 

desenvolvimento motor da criança e suas fases, compreendendo a importância 

do ambiente, propondo atividades e projetos em que as “crianças utilizem o 

corpo como meio para explorar, criar, brincar, imaginar, sentir e aprender”.  
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O processo educativo não deve basear-se somente em teorias, mas 
também na força das relações afetivas; quando as crianças vivem em 
um ambiente que as compreende, elas se tornam mais 
autoconfiantes. Dessa forma, a qualidade na relação entre professor 
e aluno é fundamental no processo pedagógico (ARAÚJO; SILVA, 
2013) 

Desta forma, Wallon destaca o papel do educador, no sentido de 

valorizar os conhecimentos trazidos pela criança, mais especificamente, seu 

contexto familiar e social e suas influências no processo de desenvolvimento 

infantil: 

Um mestre que tem verdadeiramente consciência das 
responsabilidades que lhe estão confiadas tem de se decidir sobre as 
coisas da sua época. Tem de se decidir, não cegamente, mas 
fazendo o inquérito que a sua educação e a sua instrução lhe 
permitem. Tem de se decidir para conhecer verdadeiramente quais 
são as relações sociais, quais são os valores morais do tempo. [...]. 
Não deve ser o magister que lhes vem dizer: ignoro como vocês 
vivem na vossa família. Ignoro qual é a vossa condição social. Ignoro 
o que vocês serão amanhã. Em relação ao vosso futuro, só acredito 
nos vossos êxitos na escola. (WALLON, 1979, p. 219). 

 

O trabalho com a psicomotricidade no cotidiano da Educação Infantil 

possibilita o desenvolvimento global da criança, pois, conforme já mencionado, 

se ocupa de elementos como: esquema e imagem corporal, tonicidade, 

organização espaço-temporal, lateralidade, equilíbrio e coordenação motora 

global e fina, que são considerados como pré-requisitos necessários na 

aquisição da aprendizagem da leitura e da escrita (BATISTA, 2014). 

Neste cenário, a ludicidade se apresenta como sustentáculo dos 

referenciais e orientações teóricas que norteiam as práticas pedagógicas na/da 

Educação Infantil. 
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6 O DIÁLOGO TÔNICO E A LUDICIDADE 

Na primeira etapa do desenvolvimento infantil ocorre um verdadeiro 

diálogo tônico entre adulto e criança através das reações corporais do bebê, 

que manifesta emoções e mobiliza o adulto no atendimento de suas 

necessidades. O mesmo se dá no universo da Educação Infantil, na relação 

entre professor e aluno; "em todo arrebatamento emotivo, o indivíduo extravasa 

de certa forma a sua sensibilidade. Suas reações emotivas estabelecem entre 

eu e o outro uma espécie de ressonância e de participação afetivas" (WALLON, 

1995, p. 164). 

De acordo com o pensamento de Wallon (1995) toda a atividade da 

criança é lúdica, ou seja, infância significa ludicidade, isto porque o lúdico, 

como primeira comunicação da criança, estabelece a relação entre o 

movimento da criança e seu desenvolvimento. Através do jogo ou brincadeira a 

criança se expressa e vive, aprendendo e compreendendo o mundo ao seu 

redor: 

[...]entende-se que é brincando que as crianças se tornam autoras, 
escolhem papéis, elaboram e colocam em prática fantasias e 
conhecimentos, podendo pensar e solucionar problemas de forma 
livre das pressões situacionais da realidade imediata. (MORAIS, 
2016, p. 10) 

 
As crianças precisam vivenciar ludicamente diversas atividades motoras 

durante a fase escolar, a fim de perceber e organizar melhor sua imagem 

corporal, núcleo central da personalidade, pois por meio do movimento ocorrem 

aquisições de hábitos, ideias e sentimentos (LE BOULCH, 2001).  

Dedicando-se aos estudos dos jogos e brincadeiras na Educação 

Infantil, Morais (2016) reforça o entendimento de Wallon (2007) quando 

ressalta o papel que as aquisições motoras, o jogo e a brincadeira exercem 

para o desenvolvimento da criança: 

No processo de desenvolvimento da criança, a brincadeira e o jogo 
são fundamentais porque trabalham as interações sociais, que é um 
dos fatores mais importantes para a formação da personalidade. E 
para isso, a afetividade é um dos fenômenos que também se inclui no 
processo. Associada à motricidade que pode ser impulsionada pela 
atividade, devido ao movimento que as crianças fazem ao jogar e 
brincar, é passo importante para se deflagrar o desenvolvimento 
psicológico. O movimento e suas aquisições acabam se definido 
como a primeira comunicação, conhecido como diálogo tônico com o 
meio. Nesse aspecto, torna-se primordial como ferramenta para o 
desenvolvimento da linguagem (WALLON, 2007 apud MORAIS, 
2016, p. 14) 
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Desde o início, conforme nos ensina Henri Wallon (1995) em sua obra “A 

evolução psicológica da criança”, a criança alcança o prazer lúdico através de 

seu próprio corpo, ao estender ou dobrar seus braços e pernas ou ao 

movimentar mãos e dedos, buscando alcançar algum objeto próximo. 

 

Além disso, segundo Wallon (1995), o adulto seria o primeiro brinquedo 

da criança, ou seja, ao brincar com a criança, o adulto é inicialmente “o 

brinquedo, o expectador ativo e depois o real parceiro”. As possibilidades e 

potências das crianças precisam ser consideradas para que então possa ser 

estabelecido o diálogo.  

A criança quando brinca e/ou joga, aciona elementos fundamentais para 

a comunicação e seu desenvolvimento, quais sejam, afetividade, emoções, 

movimento e formação do eu. É contínua a ligação da motricidade com as 

emoções, preparando a origem das representações que, ao mesmo tempo, 

precede a construção da ação. Segundo Vygotsky, a brincadeira, o jogo, 

favorece a imaginação e “reorganiza experiências vividas”. 

Para Wallon (1995) aprender a jogar com outros é importante para a 

formação da personalidade enquanto um processo de construção progressiva, 

onde se realiza a integração de duas funções principais: a afetividade e a 

inteligência. Assim, motricidade e afetividade desencadeariam a ação e o 

desenvolvimento psicológico da criança.  

O estímulo do desenvolvimento psicomotor através dos jogos e 

brincadeiras costuma ser vivenciado pelas crianças com grande prazer e 

espontaneidade, que são a essência do comportamento infantil. Como afirma 

Kishimoto (2011, p.38): “a criança é um ser em pleno processo de apropriação 

da cultura, precisando participar dos jogos de uma forma espontânea e 

criativa”. 

O ato de brincar é uma atividade interna da criança; ela age por meio da 

brincadeira, que está carregada de simbologia. Para Ferreira (2011, p.101) 

“Segundo Aucouturier, ação é uma transformação recíproca. A ação da criança 

tem sempre o objetivo de transformar o outro e, mais adiante, transformar o 

ambiente”. Sendo assim, a criança brinca com seu corpo, se movimenta, atua 

sobre os objetos e sobre o meio, vivenciando experiências que servirão de 
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base para seu psiquismo e entendimento da importância de seu ser e estar no 

mundo. 

Por meio da qualidade da relação que a criança estabelece nessas 
trocas, que se iniciou na interação entre mãe e bebê, ela vai constituir 
o que chamamos de representação de si. Essa representação 
permanece no inconsciente e no pré-consciente e cria a base para o 
pensamento, chamado continente psíquico – entendido como uma 
estrutura interna da pessoa que possibilita conter a intensidade das 
descargas de afeto, de pulsão e das produções fantasmáticas. 
(PINTO, 2011, p. 101). 
 

As brincadeiras de pular, balançar, rolar, empurrar, se equilibrar, se 

arrastar, agarrar, cair, etc. resgatam prazeres sentidos anteriormente, resgatam 

as lembranças arraigadas no corpo das crianças de quando eram bebê e 

“manuseado” pela mãe ou adulto cuidador. 

Cumpre destacar a importância das brincadeiras e do jogo no 

desenvolvimento da linguagem que, inicialmente, surge como meio de 

comunicação entre a criança e os adultos e/ou outras crianças que a rodeiam e 

que depois se converte em linguagem interna, favorecendo a organização do 

pensamento, transformando-se em função mental. 

Através da brincadeira a criança aprende, comunica-se (verbalmente ou 

não), internaliza novos comportamentos, aprimora suas aptidões motoras 

(velocidade, flexibilidade, força, resistência, coordenação, lateralidade, dentre 

outros) e, consequentemente, desenvolve-se. 

Além disso, na realização de movimentos demandados pelos jogos e 

brincadeiras, a criança passa a conhecer seu próprio corpo e o do outro, 

organizando sua imagem corporal e, portanto, seu esquema corporal. 

O brinquedo desempenha papel de grande importância no 

desenvolvimento infantil, vez que a criança aprende de modo intuitivo, 

adquirindo noções espontâneas, em processos interativos que atingem a 

cognição, a afetividade, o corpo e as interações sociais que envolvem aquela 

criança que conhece a realidade através do lúdico (KISHIMOTO, 2011). 

Vygotsky (1998) ensina que a brincadeira evolui, indo de uma situação 

imaginária, com regras ocultas, criada pela criança, para um jogo com regras 

claras e explícitas e situação imaginária implícita. Segundo o autor, as crianças 

começam a se interessar por jogos com regras no início da idade pré-escolar. 

Vale salientar que o brincar é um direito da criança, conforme expressa 

previsão legal do Estatuto da Criança e do Adolescente: “Art. 16. O direito à 
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liberdade compreende os seguintes aspectos: IV - brincar, praticar esportes e 

divertir-se” (BRASIL, 1990). No entanto, o brincar precisa ser inserido pelo 

educador dentro de um contexto cultural e afetivo, a fim de que não se torne 

um ato mecânico ou perca sua essência. 

A proposta pedagógica das instituições de Educação Infantil deve ter 
como objetivo garantir à criança acesso a processos de apropriação, 
renovação e articulação de conhecimentos e aprendizagens de 
diferentes linguagens, assim como o direito à proteção, à saúde, à 
liberdade, à confiança, ao respeito, à dignidade, à brincadeira, à 
convivência e à interação com outras crianças (BRASIL, 2010, p.18) 

 

O educador deve dinamiza o processo de aprendizagem e deve alicerçar 

sua prática de modo a estabelecer uma relação de trocas significativas com as 

crianças, mostrando-se presente, atento, interessado e participativo durante as 

brincadeiras com as crianças, entrelaçando o lúdico e o pedagógico. 

Direcionando o trabalho pedagógico com a psicomotricidade o professor 

poderá despertar nas crianças não apenas as aprendizagens, como também as 

habilidades, o pensar e a adaptação ao meio em que vive.  

A estimulação psicomotora incorporada a currículos e projetos 
educacionais, nos quais a criança possa se utilizar dessa ferramenta 
que é o seu corpo – para explorar, perceber, criar, brincar, relacionar, 
imaginar, planejar, sentir – pode funcionar como facilitador e 
motivador para aprender. (GONÇALVES, 2007, p.26 apud BATISTA, 
2014, p. 16). 
 

  Sobre uma das funções básicas do brincar, Belém (2011, p. 136) 

explicita que “é permitir que a criança elabore/ resolva situações conflitantes 

que vivencia no seu dia a dia. E para isso, lançará mão de capacidades como a 

observação, a imitação e a imaginação”.  

De acordo com Kishimoto (2009, p.102), "o papel educativo do jogo é 

exatamente esse. Quando desenvolvido livremente pela criança, o jogo tem 

efeitos positivos na esfera cognitiva, social e moral" e o oferecimento de 

materiais variados e as proposições de situações diversificadas proporcionam 

experiências enriquecedoras e favorecem a formação integral da criança.  

É importante ressaltar que a educação lúdica contribui e influencia na 
formação da criança, possibilitando um desenvolvimento sadio, um 
enriquecimento cognitivo permanente, integrando-se a sua formação 
social, enquanto investe em uma produção do conhecimento. A sua 
prática exige a participação franca, criativa, livre, crítica, promovendo 
a interação social e tendo em vista o forte compromisso de 
transformação e modificação do meio (ALMEIDA, 1995, p. 61) 
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 Desta forma, verifica-se que o brincar é oportunidade de 

desenvolvimento que permite a experimentação, o descobrimento, a 

imaginação, a invenção e a aquisição de habilidades, pois estimula a 

curiosidade, a autonomia e a confiança, além de proporcionar o 

desenvolvimento da linguagem e do pensamento. 

O uso do brinquedo/ jogo educativo com fins pedagógicos remete-nos 
para a relevância desse instrumento para situações de ensino-
aprendizagem e de desenvolvimento infantil. Se considerarmos que a 
criança pré-escolar aprende de modo intuitivo, adquire noções 
espontâneas, em processos interativos, envolvendo o ser humano 
inteiro com suas cognições, afetividade, corpo e interações sociais, o 
brinquedo desempenha um papel de grande relevância para 
desenvolvê-la. Ao permitir ação intencional (afetividade), a construção 
de representações mentais (cognição), a manipulação de objetos e o 
desempenho de ações sensório-motoras (físico) e as trocas nas 
interações (social), o jogo contempla várias formas de representação 
da criança ou suas múltiplas inteligências, contribuindo para a 
aprendizagem e o desenvolvimento infantil. (KISHIMOTO, 2011, p. 
40-41). 

 

 Sendo a brincadeira um momento de desenvolvimento e aprendizagem, 

deve ser pensada e planejada pelo educador de forma intencional, visto que se 

inobservada a fase de desenvolvimento das crianças ou se a “brincadeira” 

exigir demais delas, poderá causar inibição ou até mesmo incômodo e repulsa 

de algumas crianças do grupo.  

Assim, como toda aprendizagem, o jogo também evoca problemas e 
a necessidade de sua superação. Nem sempre estarão todos 
preparados para jogar; haverá dificuldades cognitivas, motoras, 
afetivas e sociais. Nessas condições, em se tratando da ludicidade 
como recurso pedagógico, é importante refletir sobre quais 
dificuldades podem ser enfrentadas quando se desenvolve algum tipo 
de jogo com os alunos em sala de aula. Atualmente, existe um 
grande número de livros descrevendo jogos para estimular 
conhecimentos específicos, identificando objetivos e recursos. Ocorre 
muitas vezes que, à primeira vista, essas atividades lúdicas parecem 
interessantes, porém, ao desenvolvê-las em sala, acontecem 
interações que não são esperadas e com as quais não se sabe lidar, 
como os conflitos cognitivos e emocionais. (RAU, 2011, p.36). 

 

  Neste panorama, o educador precisa também pensar num espaço 

educativo que proporcione o maior número de brincadeiras possível, 

observando se o mesmo está de acordo com o interesse das crianças e 

alterando-o se necessário. Isto porque, apesar do ambiente construído pelo 

educador, não se tem certeza de que a criança vai agir de acordo com os 

resultados desejados. 

Colocar à disposição das crianças diferentes tipos de objetos e 
observar a forma como eles os utilizam, como eles os investem 
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progressivamente, é, com efeito, muito rico em ensinamentos. Além 
disso, as situações, assim espontaneamente criadas, ordenam-se 
frequentemente em torno de um tema, consciente ou inconsciente, 
que é necessário perceber e explorar, penetrando assim nas 
motivações profundas do grupo. 
Trata-se de uma situação de liberdade aparente, de falsa liberdade. 
Mesmo que o educador se abstenha de toda intervenção, ele está 
sempre presente como personagem: foi ele que ‘deu’ os objetos, 
permitiu a situação e espera dela alguma coisa” (LAPIERRE; 
AUCOUTURIER, 1988, p.16) 
 

 Lembremos que o foco principal é o de reconhecer e aproveitar os 

conhecimentos trazidos pelas crianças, portanto, o educador deve evitar 

expectativas exageradas sobre as atitudes das crianças diante do ambiente ou 

objeto oferecido. 

 Sendo assim, as atividades e brincadeiras devem ser planejadas, 

conforme já dito anteriormente, mas o planejamento deve ser flexível diante 

das necessidades apresentadas pelas crianças. O professor deve estar atento 

ao prazer e interesse demonstrado pelas crianças durante a atividade proposta 

e caso a brincadeira oferecida não desperte o interesse da criança ou do grupo 

de crianças, o educador deve saber lidar com a frustração. Para a criança é 

mais relevante agir de acordo com suas necessidades para equilibrar suas 

tensões e buscar seu equilíbrio tônico. 
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7 PRESSUPOSTOS METODOLÓGICOS 

Para a elaboração do presente trabalho a metodologia utilizada foi a 

pesquisa bibliográfica sistemática, através da coleta de dados em periódicos 

eletrônicos Scielo e Google Acadêmico e livros sobre Henri Wallon publicados 

nos últimos dez anos. 

A pesquisa bibliográfica sistemática em questão objetivou reunir, de forma 

criteriosa, estudos semelhantes que se debruçaram sobre o diálogo tônico na 

Educação Infantil sob a ótica de Henri Wallon, resumindo toda a informação 

coletada de forma clara e imparcial. Desta forma, foi possível verificar as 

opiniões, versões e diferentes abordagens sobre o tema pesquisado, obtendo 

conhecimento para a solução do problema proposto.  

Conforme esclarece Köche (2011), o principal objetivo da pesquisa 

bibliográfica seria o de “conhecer e analisar as principais contribuições teóricas 

existentes sobre um determinado tema ou problema”.  

Köche (2011) explica ainda que a pesquisa bibliográfica pode ser adotada 

para diferentes finalidades: 

Pode-se utilizar a pesquisa bibliográfica com diferentes fins: a) para 
ampliar o grau de conhecimentos em uma determinada área, 
capacitando o investigador a compreender ou delimitar melhor um 
problema de pesquisa; b) para dominar o conhecimento disponível e 
utilizá-lo como base ou fundamentação na construção de um modelo 
teórico explicativo de um problema, isto é, como instrumento auxiliar 
para a construção e fundamentação de hipóteses; c) para descrever 
ou sistematizar o estado da arte, daquele momento, pertinente a um 
determinado tema ou problema. (KÖCHE, 2011, p.122) 

 

Gil (2010) ratifica que a própria definição do tema e elaboração do 

problema pode ser facilitada através de um levantamento bibliográfico 

preliminar, pois possibilita a delimitação mais clara e precisa da área de estudo.  

Para tanto, as bases de dados Scielo e Google Acadêmico foram 

utilizadas para a coleta de artigos, dissertações e teses, a partir dos descritores 

e palavras-chaves: “diálogo tônico e educação infantil”, “comunicação não 

verbal, educação infantil e Wallon”, “linguagem corporal, aprendizagem, 

educação infantil e Wallon”, “imagem corporal, diálogo tônico e Wallon”. 
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Buscando refinar a pesquisa e restringir a amostragem encontrada, foram 

selecionadas as publicações de 2013 a 2019, sem que, com isso, se 

comprometesse a confiabilidade do estudo. 

Foram excluídas das referidas seleções as citações e patentes que, 

apesar de apresentarem alguns dos descritores supracitados, não traziam 

colaborações para o estudo pretendido.  

Neste sentido, nos ensinam Larosa e Ayres (2005) que o pesquisador 

precisa manter-se nos limites do curso que estuda, caso contrário isso pode 

levá-lo a um distanciamento de sua temática e da situação problema. 

[...]importa situar-se na geografia do problema, divisar estradas, 
caminhos, encruzilhadas, esquinas, becos sem saída, passagens de 
nível, aclives e declives, as planícies amenas, os picos e grotões 
assustadores. Aja como contemplador, despido da intenção de 
intervir. (THOMPSON, 1991, p. 20 apud LAROSA; AYRES, 2005, p 
30). 

 

Verificamos ainda que houve uma repetição de artigos, teses e/ou 

dissertações, apesar da utilização de diferentes descritores, ou seja, os 

números apresentados na tabela (quadro) abaixo não excluem estas 

duplicidades.  

 

Quadro 1 - Número de referências recuperadas de acordo com as bases 

de dados pesquisada 

Descritores/     Bases de Dados Scielo Google 

Acadêmico 

“diálogo tônico” e “educação 

infantil” 

0 90 

“comunicação não verbal” 

“educação infantil” e “Wallon” 

0 121 

“linguagem corporal” 

“aprendizagem” “educação 

infantil” e “Wallon” 

0 304 

“imagem corporal” “diálogo 

tônico” “wallon” 

0 56 

Fonte: A autora, 2019. 

 

Foram selecionados 16 artigos do total de publicações encontradas para 

uma análise mais criteriosa e aprofundada, conforme demonstra o quadro 2. 
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Quadro 2 - Lista de artigos utilizados na pesquisa 

Título Autor Ano 

A criança da Educação Infantil e suas 

aprendizagens pela Psicomotricidade 

BATISTA, Tânia Ribeiro de 

Souza. 
2014 

Afetividade nas práticas educativas da 

Educação Infantil 

CACHEFFO, Viviane Aparecida 

Ferreira Favareto; GARMS Gilza 

Maria Zauhy  

2015 

Jogos e brincadeiras na escola da Educação 

Infantil 
MORAIS, Patricia de Amorim 2016 

Vitória vai à escola: O papel da afetividade na 

formação de professores da Educação Infantil 
LIMA, Mariana Parro 2013 

Interação entre Criança-criança: uma análise na 

perspectiva Walloniana 

CACHEFFO, Viviane Aparecida 

Ferreira Favareto; GARMS Gilza 

Maria Zauhy 

2013 

Contribuições da afetividade na sala de aula: 

relações interpessoais e desenvolvimento da 

aprendizagem 

 CHAVES, Natalina Bissaro 

Siqueira; SANTOS, Paula 

Tauana; BEZERRA, Ada 

Augusta Celestino  

2016 

Constituição da identidade infantil: significações 

de mães por meio de narrativas 

PESSOA, Camila Turati; 

COSTA, Lúcia Helena Ferreira 

Mendonça 

2014 

A importância da Psicomotricidade no 

desenvolvimento das crianças nos anos iniciais 

BESSA, Larissa Aparecida 

Silva; MACIEL, Rosana Mendes 
2016 

Práticas pedagógicas na creche: a afetividade 

como eixo 
RAZUK, Rachel Martins Arenari 2016 

No Olimpo da Inclusão: A importância da 

afetividade para a educação de pessoas com 

deficiência visual 

BARBOSA, Irenilson de Jesus 2016 

Afetividade como aporte para emancipação do 

indivíduo a partir do pensamento de Henri 

Wallon 

MELO, Keila Conceição Costa 

Rezende 
2018 

Educação Dialógica na creche: o que revelam 

as crianças? (cap 5) 
RONCARATI, Mariana 2017 

Relações professora-criança e a aprendizagem 

em sala de aula nos anos iniciais 
ALEIXO, Adler Peggy Lima 2013 

A psicomotricidade na Educação Infantil: o 

enfoque psicopedagógico 

SANTOS, Alessandra dos; 

COSTA, Gisele M. Tonin da 
2015 
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s contribuições da Psicomotricidade na 

Educação Infantil 

ARAUJO, Andreza Santiago 

Gottgtroy de; 

SILVA, Eduardo Rodrigues da 

2013 

 Caracterização do desenvolvimento motor e 

emocional, e do comportamento em 

adolescentes em situação de acolhimento 

residencial 

ROSÁRIO, Inês Isabel Melo 2018 
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8 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

O presente trabalho buscou apresentar o diálogo tônico sob o enfoque 

da teoria psicogenética de Henri Wallon, no âmbito da Educação Infantil, 

demonstrando a influência deste no desenvolvimento infantil e no processo 

ensino aprendizagem. 

Através da pesquisa bibliográfica sistemática foi possível verificar que as 

aprendizagens através do corpo acontecem permeadas pelas relações 

afetivas, portanto, o papel do professor é importantíssimo. O professor atua 

como mediador nesse processo de interação, fortalecendo as relações 

coletivas e oferecendo oportunidades de vivências, respeitando as 

individualidades das crianças. 

Sendo assim, o estudo demonstra que de acordo com as contribuições 

teóricas de Wallon e dos demais autores, os estágios de desenvolvimento 

infantil não são lineares, mas sim, dinâmicos e dialéticos. Portanto, a educação 

e o educador devem permanecer em constante movimento, atualizando-se e 

valorizando os saberes infantis sob os aspectos culturais, históricos, políticos e 

sociais. 

Sob o enfoque da teoria Walloniana, observou-se que a afetividade e a 

ludicidade favorecem o estabelecimento do diálogo tônico entre professor e 

criança, possibilitando a interação e consequente desenvolvimento integral da 

criança, apontando significativas influências do diálogo tônico no processo 

ensino-aprendizagem, através principalmente, da estimulação da autoestima e 

organização da imagem corporal.   

Analisando o caminho percorrido até aqui, inferimos que o educador 

precisa exercitar seu olhar e sua escuta de modo a “entender” aquilo que a 

criança tenta comunicar através de seu corpo. 

Logo, concluímos que se estabelece um diálogo tônico suficientemente 

bom quando há um preparo corporal do professor em suas relações com o 

aluno de forma a organizá-lo e estimular sua autoestima.  

Cabe ao professor ser um facilitador de possibilidades e descobertas, 

para tanto, é imprescindível, o trabalho com a psicomotricidade, enquanto 

prática que contribui para o desenvolvimento global da criança através do 

corpo e dos movimentos.  
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Assim, sabendo-se que na Educação Infantil a criança está em pleno 

desenvolvimento, o professor poderá ampliar suas vivências e estudos acerca 

da psicomotricidade, o que possibilitará o estímulo cada vez mais dessa 

criança através de atividades corporais e exercícios psicomotores. 

Desta forma, entendemos que a pesquisa pode inspirar outros trabalhos 

ou estudos de aprofundamento sobre o tema, pensando em educadores 

conscientes de seu papel enquanto mediadores do processo ensino-

aprendizagem e principalmente possuidores de consciência corporal sobre si 

mesmos a fim de que possam estimular a autoestima e a autoconfiança de 

seus alunos, proporcionando o desenvolvimento integral da criança.  
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