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RESUMO 

 

 

NOBRE, Yanara Rodrigues. A Importância da Afetividade na Educação Infantil: o olhar 

Walloniano. 2019.50 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 tem como objetivo analisar como a afetividade é abordada em Trabalho 

de conclusão de cursos,Teses, Dissertações e artigos nacionais, veiculados no período de 2008 

a 2018, que versam sobre a psicomotricidade na Educação Infantil e que utilizam como base 

teórica Henry Wallon. Trata-se de um estudo de revisão bibliográfica da literatura realizado 

em dois bancos de dados: o Google Acadêmico e a Biblioteca Digital de Teses e Dissertações 

(BDTD), com os seguintes descritores “afetividade e psicomotricidade”; “afetividade e 

Educação Infantil”; “afetividade e Wallon”. Foram selecionadas apenas as publicações cujos 

resumos tinham relação direta com o assunto pesquisado. Os dados foram tratados a partir de 

fichamentos e sínteses conceituais, numa análise descritiva das principais informações, para 

elaborar um panorama sobre a abordagem do tema, considerando: (1) título; (2) a ano e local 

de publicação; (3) a abordagem metodológica; (4) as referências base para definir afetividade; 

(5) as referências base para definir psicomotricidade. Como resultados encontrados, 

constatou-se que a afetividade na perspectiva walloniana é bastante presente no campo de 

estudo da psicomotricidade. Concluímos que a afetividade é muito presente nas práticas 

psicomotoras, facilitando o desenvolvimento dos alunos na Educação Infantil, pois permite a 

discente uma vivência plena. 

 

 

Palavras-chave: Afetividade. Educação Infantil. Wallon. 

 



 
 

 
 

ABSTRACT 

 

NOBRE, Yanara Rodrigues. The Importance of Affectivity in Early Childhood 

Education: the Wallonian look. 2019. 50 f. Capstone for Course Completion 

(Specialization in Psychomotor Education) - Colégio Pedro II, Dean of Postgraduate, 

Research, Extension and Culture, Rio de Janeiro, 2019. 

 

This paper has the objective of analyzing how affectivity is approached in theses, 

dissertations and national articles, published in the period from 2008 to 2018, that 

discuss psychomotricity in child education using Henry Wallon as as theoretical base. It 

is a study of bibliographical review of the literature conducted in two databases: Google 

Scholars and the Digital Library of Theses and Dissertations (DLTD), with the 

following keywords: "Affectivity and psychomotricity," "Affectivity and Early 

Childhood Education," and “Affectivity and Wallon.” Only the publications with 

abstracts that were directly related to the subject were selected. Data was collected 

following filling and conceptual syntheses, in a descriptive analysis of the main 

information, in order to elaborate a panorama of the approach of the subject, 

considering: (1) title;  (2) year and place of publication;  (3) the methodological 

approach;  (4) base references to define affectivity;  (5) the base references to define 

psychomotricity. As found results, it was verified that the affectivity in the wallonian 

perspective is very present in the area of psychomotricity study.We conclude that 

affectivity is very present in psychomotor practices, enabling the development of Early 

Childhood Education students as it allows the them to have a full experience. 

 

 

Keywords: Affectivity. Child education. Wallon 
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1 INTRODUÇÃO 

 

O presente trabalho tem como enfoque o estudo da Afetividade na Educação 

Infantil, visando identificar como esse tema é discutido pelos trabalhos que abordam e 

têm como objeto a psicomotricidade nessa fase da educação. 

Afetividade é um tema recorrente em diferentes fases escolares como a Educação 

infantil, o Ensino Fundamental e o Ensino Médio, porém para essa pesquisa será 

evidenciada o desenvolvimento afetivo através da psicomotricidade na Educação 

Infantil por acreditar que o assunto estudado seja muito importante nessa primeira fase 

da Infância. 

A motivação da escolha deste tema se deu a partir de algumas vivências 

encontradas no percurso da minha formação acadêmica, docência e vida pessoal. O 

primeiro contato foi na Faculdade de Educação Física na Universidade Federal do Rio 

de Janeiro (UFRJ)durante a escrita do Trabalho de Conclusão de Curso, com o tema 

“Agressividade e Agressão na Visão dos Educadores do 6° ano e a Educação Física 

Escolar”. Durante a elaboração desse trabalho foi entendido que agressividade é um 

comportamento emocional que faz parte da afetividade de todas as pessoas e tem uma 

função de defesa, diante dos perigos enfrentados e dos ataques recebidos. Desta forma, 

afetividade está diretamente ligada às emoções e interfere diretamente na maneira que o 

indivíduo enxerga o mundo e na forma que interage e se manifesta dentro dele. 

Durante a minha prática como docente me deparei com diversas situações que me 

afetaram a ponto que eu pudesse questionar a importância dessa afetividade nas relações 

com os alunos.Dentre elas, destaquei duas observações que exemplificam a necessidade 

de estudos que sinalizem afetividade no âmbito escolar: em uma aula, durante uma 

atividade chamada de “Morto e vivo” nessa atividade os participantes ficam um do lado 

do outro em forma de fila, quando o mestre disser “morto” todos devem se agachar e 

quando disser “vivo” todos devem se levantar. Quem se atrapalhar e errar o comando do 

mestre deve sair da brincadeira. Uma aluna ficou aborrecida por ter errado primeiro e 

começou a chorar, disse que nunca mais participaria da brincadeira e saiu empurrando 

os amigos que estavam rindo. 

Em outro dia, um aluno ao final da aula me abraçou e agradeceu por se divertir 

tanto e perguntou: Professora, você poderia ensinar para minha mãe essas brincadeiras e 

falar para ela brincar pelo menos um pouco comigo porque ela nunca brinca de nada e 

eu só tenho aula com você um dia e minha mãe vejo todos os dias.  
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Após os relatos não podemos deixar de falar que nos últimos anos houve uma 

mudança significativa na vida das pessoas, a tecnologia ocupando espaço da atividade 

física por exemplo, a competividade aumentando cada dia mais, a presença dos pais 

sendo substituídas por presentes, pais trabalhando muitas horas por dia e sendo privados 

do lazer e convivências com os seus filhos, entre outros fatores que influenciam 

diretamente na aprendizagem e desenvolvimento das crianças e refletindo na vida adulta 

dos mesmos, 

 

Nessa caminhada como docente, através das observações e práticas, 

conseguiperceber o misto de emoções que são expostos por todos os participantes das 

aulas, tanto docentes, mas principalmente os discentes, sendo expressas de diversas 

formas como: prazer, cooperação, raiva, frustração, felicidade, tristeza entre outros. Nas 

aulas de Educação física, isso é visto em divisões de times, na competição até dentro de 

propostas lúdicas que propicia várias vivências afetivas. 

A última e mais importante motivação é ser MÃE. Emesmo em tão pouco tempo 

após sua chegada, estou completamente afetada por essa conexão indescritível que 

existe entre mim e minha filha Valentina que mesmo sem falar consegue me dizer mil 

coisas no olhar, nas caretas, no choro e no sorriso. Quando está dormindo, mesmo em 

quartos separados, consigo escutar o seu suspiro e vou correndo para saber se está tudo 

bem e observo que ela tem um sono tranquilo, reparador e está muito adaptada. Então, 

percebo que quem precisa se adaptar sou eu ao crescimento rápido dos bebês e como é 

importante interagir, brincar, tocar e sentir cada fase.  

Esses momentos me fizeram pensar sobre o papel da afetividade para 

desenvolvimento total do indivíduo e sua importância na educação infantil para que o 

aluno consiga responder a novos estímulos e tarefas mais complexas no futuro. Percebo 

que uma simples brincadeira pode provocar e estimular várias emoções e gerando 

reações diversas. 

Nas últimas décadas, vem se consolidando, na Educação Infantil, a 

concepção que vincula educar e cuidar, entendendo o cuidado como algo 

indissociável do processo educativo. 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 
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dois contextos (familiar e escolar), como a socialização, a autonomia e a 

comunicação.(BRASIL, 2017  p.36). 

 

Essa pesquisa visa investigar o seguinte problema: como a categoria afetividade, 

na perspectiva walloniana, é abordada nas publicações do campo de estudo da 

psicomotricidade? 

A partir dessa questão, tracei como objetivo geral: analisar como a afetividade é 

abordada em Teses, Dissertações e artigos nacionais, veiculados no período de 2008 a 

2018, que versam sobre a psicomotricidade na Educação Infantil e que utilizam como 

base teórica Henry Wallon. 

O estudo se organiza a partir da divisão de três capítulos: O primeiro capítulo trata 

dos pressupostos teóricos e possui quatro subtítulos. No primeiro subtítulointitulado 

Conceito de Afetividade,descrevemos a afetividade segundo o conceito de Henri 

Wallon, e da psicomotricidade. No segundo subtítulo intitulado Documentos da 

Educação Infantil descrevemos abordagem documental da Educação Infantil, com 

bases nos documentos nacionais que regem a educação como a Lei de Diretrizes e Bases 

da Educação (LDB), a Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Infantil 

(DCNEI) e Os Referenciais Curriculares Nacionais para a Educação Infantil (RCNEI). 

No terceiro subtítulo intitulado Definição de Psicomotricidade para caracterizar o 

conceito de psicomotricidade e sua importância no desenvolvimento do aluno. E no 

quarto subtítulo intitulado A relação da afetividade com a Psicomotricidade na 

Educação Infantil, buscamos apresentar a relação e a importância da afetividade e da 

Psicomotricidade no desenvolvimento do aluno durante a fase da Educação Infantil.  

O segundo capítulo focaliza os pressupostos metodológicos estabelecidos em uma 

revisão bibliográfica do tipo explicativa, descritiva, realizada em resumos de artigos e 

teses já publicados nos últimos 10 anos, com buscas nos principais bancos de dados 

acadêmicos, que colaboram para o desenvolvimento do assunto estudado, possibilitando 

maior esclarecimento e formulação do referencial teórico sobre o tema escolhido.  

O terceiro capítulo é a apresentação e discussão dos dados e por fim as 

considerações finais do trabalho. 
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2 OBJETIVOS 

 

2.1 Objetivo Geral 

 

Analisar como a afetividade é abordada em Trabalhos de Conclusão de 

Curso,Teses, Dissertações e artigos nacionais, veiculados no período de 2008 a 2018, 

que versam sobre a psicomotricidade na Educação Infantil e que utilizam como base 

teórica Henry Wallon. 

 

2.2 Objetivos Específicos 

 

 Levantar trabalhos que abordam as relações entre afetividade e a 

psicomotricidade na Educação Infantil em duas bases de dados: 

Biblioteca Digital de Teses e Dissertações (BDTD) e Google Acadêmico. 

 Analisar os referenciais teóricos utilizados pelos autores para definir e 

caracterizar o conceito de afetividade bem como as relações 

estabelecidas entre esta e Psicomotricidade na Educação Infantil; 

 Mostrar a importância do tema e propor um estudo mais aprofundado 

para que sirva de auxílio para os educadores que trabalham com a 

Educação Infantil. 
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3 JUSTIFICATIVA 

 

Durante a fase escolar o aluno tem um aprendizado que vai além dos conteúdos 

pedagógicos. A Educação Infantil é uma fase de adaptação ao meio físico e social, na 

qual a afetividade contribui e muito para o desenvolvimento cognitivo e moral da 

criança. 

A afetividade perpassa por esse viés da aprendizagem e dapsicomotricidade. 

Como afirma Wallon (1971), as respostas orgânicas e psicológicas do sujeito são 

respostas as solicitações do meio externo, sendo as evoluções psíquicas dependentes das 

evoluções orgânicas para o aprendizado. Pois o indivíduo interage com o mundo por 

meio do seu próprio corpo em seu desenvolvimento psicomotor. 

É então a partir do olhar psicomotor e da afetividade que entenderemos o 

benefício dessas práticas para o desenvolvimento dos indivíduos durante a fase escolar 

na Educação Infantil, pois a Psicomotricidade traz um conceito mais amplo de corpo, 

entendendo-o como a totalidade do indivíduo (LAPIERRE, 2010). 

Como professora de Educação Físicaarealização desse trabalho se justifica pela 

necessidade de entender melhor como a afetividade pode se faz presente na educação 

infantil para entender algumas vivências da minha prática e melhorar a minha atuação. 

Nessecidade de materializar tudo aquilo que gostaria que os outros professores 

soubessem. 

A escolha de Wallon como autor base da pesquisa porque sua teoria psicogenética 

contribui significativamente para a compreensão do processo de desenvolvimento e 

contribuições para o processo de ensino-aprendizagem. 

O estudo tem enquanto relevância acadêmica o intuito de mostrar a importância 

de se pesquisar e formar um vasto referencial teórico sobre o assunto com enfoque no 

desenvolvimento afetividade e sua relação com a psicomotricidade na Educação 

Infantil, contribuindo com diálogos importantes entre autores sobre a temática. 

Do ponto de vista prático, espera-se que o presente estudo contribua servindo 

como fonte de pesquisa para professores, e assim os permita proporcionar para crianças 

um ambiente com relações interpessoais positivas, sempre enxergando a criança em sua 

totalidade, além disso, encontrar fundamentação para o desenvolvimento de futuras 

ferramentas que possam contribuir no entendimento do potencial afetivo dentro 

dapsicomotricidade. 
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4 PRESSUPOSTOS TEÓRICOS 

 

Henri Paul Hyacinthe Wallon, foi filósofo, médico, psicólogo e político francês 

que se dedicou ao estudo de pacientes com lesões cerebrais no pós-guerra e sua relação 

com o desenvolvimento psicomotor (CAVALCANTEet al., 2018).  

Wallon apresenta a ideia de o ato estar carregado de intenção e sendo assim, o 

desenvolvimento motor e mental estão relacionados, não abordando a dicotomia corpo e 

mente, mas sim a interação da dimensão motora com a afetividade e a cognição, 

permitindo entender os elementos que auxiliam ou não, a integração e a aprendizagem 

no ambiente escolar (CINTRAet. al., 2012). 

 

4.1 Conceito de Afetividade 

Afetividade está diretamente ligada às emoções, interferindo diretamente na 

maneira que o indivíduo consegue enxergar o mundo e como interagir e manifestar 

dentro dele. 

Segundo Wallon (1979) a afetividade está relacionada às sensibilidades internas e 

se orienta em direção ao mundo social e para a construção da pessoa; ou seja, 

construção do Eu. Já a inteligência, é a sensibilidade externa que está voltada para 

mundo físico na construção do objeto.  

Mesmo que tenham definições diferentes, elas não andam separadamente uma 

depende da outra na evolução do indivíduo. Wallon (1979) defende que o 

desenvolvimento como evolução do indivíduo depende de fatores biológicos tanto 

quanto do ambiente que o afeta. A criança nasce com obiológico, que lhe permitem 

certos recursos e habilidades, porém, é o meio em que ela vive que vai determinar o 

desenvolvimento de suas potencialidades. 

A afetividade, portanto, tem relação com ser afetado. E ser afetado tem relação 

com as ações internas e externas do indivíduo, ou seja, as formas como as situações do 

ambiente despertam o indivíduo (ALMEIDA; MAHONEY, 2005). 

Segundo Almeida e Mahoney (2005), uma criança deve ser devidamente 

estimulada pelo ambiente em que se encontra para que através de mecanismos de 

aprendizagem elas se desenvolvam, por exemplo, o convívio com pessoas falantes 

estimula crianças com aparelho fonador perfeito a falar. 

Wallon (1979) afirma que a afetividade juntamente com a inteligência,evoluem e 

se modificam enquanto o indivíduo se desenvolve, e as mudanças fisiológicas 
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demonstram os traços de personalidade e caráter do aluno. Assim, o ambiente escolar 

influencia diretamente o desenvolvimento da afetividade do aluno. 

Assim, para o mesmo autor, a afetividade tem papel imprescindível no 

desenvolvimento da personalidade da criança, pois ela é o elo das relações sociais. 

Wallon não coloca a Inteligência como principal agente do desenvolvimento, mas 

defende que a vida psíquica é constituída por três dimensões – motora, afetiva e 

cognitiva andam de forma integrada e que direta ou um indiretamente um atinge e/ou 

depende da outra para o desenvolvimento. A afetividade de um plano passa a outro 

mesmo sem a total consciência dessa ação pelo indivíduo (ALMEIDA; MAHONEY, 

2005). 

O desenvolvimento segundo a proposta walloniana é dividido em etapas ou 

estágios, que são marcados por quebras e reestruturações. Dessa maneira, a passagem de 

um estágio para o outro não é muito fácil e acaba surgindo crises e conflitos que fazem 

um papel importante no desenvolvimento psíquico do indivíduo. A divisão é feita em 

cinco etapas/estágios que para ele são: impulsivo-emocional; sensório-motor e 

projetivo; personalismo; categorial; e puberdade e adolescência. Como afirma Galvão 

(1995, p. 45)“cada nova fase inverte a orientação da atividade e do interesse da criança: 

do eu para o mundo, das pessoas para as coisas. Trata-se do princípio da alternância 

funcional”. 

Segundo os estágios de desenvolvimento de Wallon (2007)temos: no primeiro ano 

de vida, a função que predomina é a afetividade (estágio Impulsivo emocional de 0 - 1 

ano). O bebê a usa para se expressar e interagir com as pessoas, que reagem a essas 

manifestações e intermediam a relação dele com o ambiente tem uma ligação muito 

forte com a mãe, dessa forma, o tônus e a emoção estão diretamente ligados gerando um 

diálogo tônico. 

Depois, vem asegunda etapa,na quala inteligência predomina (estágio Sensório-

Motor eProjetivo 1 - 3 anos). É o momento em que a criança começa a andar, falar e 

manipular objetos e está voltada para o exterior, ou seja, faz exploração espacial para 

conhecer a realidade (WALLON, 2007). 

Na terceira etapa (estágio Personalismo 3 - 6 anos), a criança está diante da 

sedução, da graça e da imitação por observação do meio e fase da curiosidade de “como 

fazer” ligado diretamente a afetividade e a formação da personalidade que começa no 

sensório-motor (WALLON, 2007). 
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A quarta etapa (estágio categorial 6 – 11 anos) se divide em dois o pré- categorial 

(6 – 9 anos) onde o pensamento sincrético que é caracterizado pela fabulação, 

contradição, repetição de palavras como recurso para definir algo, já no categorial (9 – 

11 anos) a criança classifica e ordena todas as coisas que vivencia(WALLON, 2007). 

A última etapa (Puberdade e Adolescência) começa um novo conflito com 

mudanças fisiológicas em função do amadurecimento, onde separa a criança do adulto 

que ela tende ser(WALLON, 2007). 

Segundo Wallon (1981, p.223) “enquanto a criança tendia, por fim, para imitação 

do adulto o jovem parece desejar distinguir-se dele a todo custo [...] não se trata de 

conformismo, mas de reformas e transformações”. 

O conjunto afetivo, segundo a visão walloniana, é responsável pelas emoções, 

pelos sentimentos e pela paixão. A emoção pode ser entendida como a expressão 

corporal e motora da afetividade, tendo assim a característica de conectar o meio 

orgânico e o social estabelecendo os primeiros laços com o mundo (AMEIDA; 

MAHONEY, 2005). 

As emoções são expressas na tonicidade muscular expressa a cada situação, o que 

nos permite diferenciar as emoções como: medo, alegria, ciúme, tristeza, entre outras. 

Sendo um instrumento de sociabilidade entre os indivíduos (AMEIDA; MAHONEY, 

2005).  

Os sentimentos, segundo as autoras acima citadas, correspondem a representação 

da afetividade sem necessariamente reações instantâneas e diretas como ocorre na 

emoção, ou seja, há um controle de potência que garante expressão pela linguagem e 

multiplicação de tonalidades. 

A paixão tenta silenciar a emoção por meio de autocontrole, se caracterizando por 

meio de ciúmes, exigências, exclusividade, não aparecendo antes do estágio do 

personalismo (AMEIDA; MAHONEY, 2005). 

Portanto, podemos compreender que a afetividade é expressa por meio da emoção, 

do sentimento e da paixão e que essas manifestações surgem durante toda a vida do 

indivíduo, apresentando evolução da visão do exterior para o diferencial. É através da 

emoção, por exemplo, que conseguimos externar nossos desejos e vontades. São 

manifestações que expressam um universo importante e perceptível, mas pouco 

estimulado na educação tradicional. A emoção por ser orgânica, altera a respiração, os 

batimentos cardíacos e até tônus muscular causando impacto no outro e tende a se 
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propagar no meio social. Dessa forma, a Psicomotricidade é presente e importante não 

só pela qualidade do gesto e do movimento mas, também, como é representado. 

A afetividade é então, crucial para a formação do ser humano e que deve ser 

compreendida e atribuída, especialmente em trabalho educativo e que deve ter uma 

atenção dobrada na educação infantil onde é o passo inicial na formação do ser humano. 

Os vínculos afetivos são promovidos através do respeito e do conhecimento do 

outro, porém, esses vínculos não podem ser estabelecidos pelo medo, mas por um 

relacionamento de confiança, amizade e afinidade, pois através dele temos o 

desenvolvimento da comunicação e do respeito (PIGATTO, 2016). 

 

4.2 Documentos da Educação Infantil 

A Educação Infantil possui três documentos mais conhecidos, o primeiro é 

comum a todos os seguimentos escolares que é Lei das Diretrizes e Bases da Educação 

Nacional que corresponde a regulamentação do sistema educacional (público e privado) 

do Brasil da Educação Básica ao Ensino Superior. (BRASIL, 1996). 

A LDB (BRASIL, 1996) reafirma o direito à educação, garantido pela 

Constituição Federal. Estabelece os princípios da educação e os deveres do Estado em 

relação à educação escolar pública, definindo as responsabilidades, em regime de 

colaboração, entre a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios. A Educação 

básica abrange a Educação Infantil que são as creches (0 a 3 anos) e a pré-escolas (de 4 

e 5 anos), o Ensino Fundamental e o Ensino Médio.  

Nesse documento, a Educação Infantil aparece na seção II, com os seguintes 

artigos:  

 

Art. 29. A educação infantil, primeira etapa da educação básica, tem como 

finalidade o desenvolvimento integral da criança até seis anos de idade, em 

seus aspectos físico, psicológico, intelectual e social, complementando a ação 

da família e da comunidade. Art. 30. A educação infantil será oferecida em: I 

– creches, ou entidades equivalentes, para crianças de até três anos de idade; 

II – pré-escolas, para as crianças de quatro a seis anos de idade. Art. 31. Na 

educação infantil a avaliação far-se-á mediante acompanhamento e registro 
do seu desenvolvimento, sem o objetivo de promoção, mesmo para o acesso 

ao ensino fundamental. (BRASIL, 1996, p. 17). 

 

           O segundo documento é o Referencial Curricular Nacional para a Educação 

Infantil(RCNEI) () integra a série de documentos dos Parâmetros Curriculares 

Nacionais elaborados pelo Ministério da Educação e do Desporto. O Referencial 

Curricular Nacional (BRASIL, 1998). Seu objetivo é servir como um guia de reflexão 
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de viés educacional sobre objetivos, conteúdos, orientações didáticas para auxiliar 

profissionais que trabalham com crianças de zero a seis anos. De acordo com o RCNEI 

(BRASIL, 1998) o movimento é muito importante na Educação Infantil. Segundo o 

RCNEI o 

 

Movimento humano, portanto, é mais do que simples deslocamento do corpo 

no espaço: constitui-se em uma linguagem que permite às crianças agirem 

sobre o ambiente humano, mobilizando as pessoas por meio de seu teor 

expressivo. (BRASIL, 1998, p.15).  

 

Dessa forma, o trabalho deve contemplar a multiplicidade das funções e 

manifestações do ato motor, propiciando um amplo desenvolvimento dos aspectos 

específicos da motricidade infantil, abrangendo atividades voltadas para a ampliação da 

cultura corporal de cada criança, bem como, a reflexão acerca das posturas corporais 

presentes nas atividades cotidianas, respeitando as diferentes capacidades(tempo de 

desenvolvimento), faixa etária e as diversas culturas corporais presentes em muitas 

religiões (BRASIL, 1998). Os conteúdos apresentados no RCNEI foram organizados 

em dois blocos: 1-) Expressividade e 2-) Equilíbrio e Coordenação. 

             O terceiro documento é o Diretrizes Curriculares Nacionais para a 

Educação Infantil (DCNEI – BRASIL, 2009)e como os outros documentos a DCNEI 

traça um percurso do currículo escolar, estabelece uma direção para a educação, mostra 

os caminhos, as ideias, as concepções a serem seguidas por todo o sistema educacional 

brasileiro.  

As Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Infantil, de caráter 

mandatório, orientam a formulação de políticas, incluindo a de formação de 

professores e demais profissionais da Educação, e também o planejamento, 
desenvolvimento e avaliação pelas unidades de seu Projeto Político-

Pedagógico e servem para informar as famílias das crianças matriculadas na 

Educação Infantil sobre as perspectivas de trabalho pedagógico que podem 

ocorrer (BRASIL, 2009, p. 83).  

 

O movimento e as experiências, devem fazer parte do cotidiano dos alunos na 

Educação Infantil, garantindo que essas experiências corporais sejam expressão da 

individualidade do aluno. 

 

promovam o conhecimento de si e do mundo por meio da ampliação de 

experiências sensoriais, expressivas, corporais que possibilitem 

movimentação ampla, expressão da individualidade e respeito pelos ritmos e 

desejos da criança (BRASIL, 2009, p. 25).  
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A Base Nacional Comum Curricular (BNCC – BRASIL, 2017), é um documento 

que norteia os objetivos e desenvolvimentos para as instituições escolares de todas as 

regiões do país, de forma que todos os alunos tenham acesso as aulas com as mesmas 

competências.Segundo Andrade (2018), esse documento trata da afetividade como 

ponto importantíssimo para a formação cognitiva do aluno, alertando que as relações 

afetivos, sociais, emocionais e outras devem fazer parte da elaboração dos currículos. 

Desta forma, temos nesse documento o reconhecimento do compromisso da 

educação na formação do desenvolvimento global do indivíduo, que perpassa por sua 

dimensão intelectual, física, afetiva, social, ética, moral, simbólica e motora 

(ANDRADE, 2018). 

Analisando os documentos acima, podemos observar que há uma preocupação de 

melhorar a atuação do professor no ambiente escolar, ressaltam a necessidade e a 

importância do movimento, e sua relação com a afetividade e o desenvolvimento global 

do aluno. Pois oestímulo correto nessa fase proporciona o desenvolvimento completo 

para que a criança passe para o próximo seguimento preparada para estímulos mais 

complexos e de acordo com a faixa etária e sua constituição orgânica e psíquica. 

 

4.3 Definição de Psicomotricidade 

A Psicomotricidade é definida pela Associação Brasileira de Psicomotricidade da 

seguinte forma: 

Psicomotricidade é a ciência que tem como objeto de estudo o homem 

através do seu corpo em movimento e em relação ao seu mundo interno e 

externo. Está relacionada ao processo de maturação, onde o corpo é a origem 

das aquisições cognitivas, afetivas e orgânicas. É sustentada por três 

conhecimentos básicos: o movimento, o intelecto e o afeto. (ASSOCIAÇÃO 

BRASILEIRA DE PSICOMOTRICIDADE, 2018, não paginado). 

 

Inicialmente a Psicomotricidade era vista apenas na parte teórica ligada ao 

desenvolvimento motor, com novos estudos começaram a analisar a interação entre 

desenvolvimento neurológico e intelectual da criança, levando em com consideração 

também os gestos e a afetividade, ou seja, é a interação do indivíduo que utiliza o 

movimento considerando os aspectos relacionais ou afetivos; cognitivos e motrizes 

(FERRARIet. al., 2009). 

A Psicomotricidade entende que o indivíduo é o seu corpo, sem distinção entre o 

corpo e a mente, que se fundem na estrutura do indivíduo. Dessa forma, na educação 

psicomotora, o corpo do aluno é igualmente valorizado, pois é através das experiências 
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em seu próprio corpo que eles aprendem e desenvolvem não só sua motricidade, como 

também seu psicológico, afetividade, sua consciência corporal - percepção e resposta 

corporal (SILVA et.al., 2014). 

Para a Psicomotricidade, o corpo é o local onde o indivíduo sente, vive, deseja, 

tem prazer e sofre. Sendo assim, ela tem muito em comum com as preocupações 

pedagógicas em relação à estruturação do indivíduo e à aquisição de conhecimentos, 

pois para que isso aconteça, o indivíduo precisa ter organizado seu esquema corporal. 

Desta forma, a psicomotricidade é ligada diretamente a formação e estruturação 

do Esquema Corporal e é a maior incentivadora a prática do movimento durante todas 

as fases da vida de uma criança. Por meio das atividades psicomotoras, as crianças 

criam, interpretam, se relacionam com o mundo em que vivem sem abandonar a 

diversão que deve ser essencial na primeira infância.  

 

A educação psicomotora deve ser considerada como uma educação de base 

na escola infantil. Ela condiciona todos os aprendizados pré- escolares; leva a 

criança a tomar consciência de seu corpo, da lateralidade, a situar-se no 

espaço, a dominar seu tempo, a adiquirir habilmente a coordenação de seus 

gestos e movimentos. A educação psicomotora deve ser praticada desde a 

mais tenra idade; conduzida com perseverança, permite prevenir inadaptações 

difíceis de corrigir quando já estruturadas. (LE BOULCH, 1984, p.24). 

 

Para Wallon a psicomotricidade tem o mesmo significado de motricidade, uma 

vez que não esteja separado do psiquismo (CINTRAet. al., 2012). Após o nascimento 

dos bebês, antes da aquisição da fala, a primeira forma de comunicação é através dos 

gestos, ou seja, a motricidade é a forma utilizada pelos bebês para interagir primeiro 

com as pessoas e posteriormente com os objetos. Na psicogenética walloniana a 

motricidade é um dos pontos mais importantes. (CINTRAet. al., 2012).  

A motricidade ocupa um lugar especial na teoria walloniana. Desde o 

nascimento, e mesmo ao longo do desenvolvimento intra-uterino, ela é uma 

das mais ricas formas de interação com o envolvimento externo, e é, na sua 

essência, um instrumento privilegiado de comunicação da vida psíquica. 

(FONSECA,2009, p.15). 

 

Segundo Ferrariet. al. (2009), no começo dos estudos a psicomotricidade era vista 

o conjunto de alguns aspectos (neurofisiológicos, anatômicos, locomotores) 

coordenados através do tempo e espaço para produzir e responder e receber 

significados. Atualmente essa visão foi ampliada e integrada e a psicomotricidade é 

relacionar através da prática a união do corpo com todos as suas concepções, ou seja, a 
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mente, o espírito, a natureza e sociedade, conectados não só entre si, mas juntamente 

associada a afetividade e à personalidade. 

A psicomotricidade vem ampliando a partir de estudos suas definições e atuação, 

apresentando a importância do corpo e que por meio dele são concebidas experiências 

fundamentas para o desenvolvimento integral do indivíduo.  

 

4.4 A relação da afetividade com a Psicomotricidade na Educação Infantil 

A afetividade está relacionada ao motor e ao cognitivo envolvidos pelas emoções, 

sentimentos e paixão. Enquanto, a Psicomotricidade trata da combinação dos 

movimentos do indivíduo no tempo e espaço, como forma de expressão das emoções e 

sentimentos para atingir seu equilíbrio (CAVALCANTEet. al., 2018). 

A afetividade é fundamental no desenvolvimento psicomotor da criança pois se 

estabelece como determinante na evolução mental, fazendo com que a criança responda 

a estímulos musculares, viscerais e cognitivos. 

Para Wallon (1979), à medida que os movimentos permitem experiências a 

criança, ela responde através das emoções, se diferenciando do ambiente e entendendo 

essa diferenciação. 

Wallon afirma que a emoção é um conjunto de reações orgânicas, controlada por 

centros cerebrais específicos que projetam transformações corporais visíveis na 

tonicidade, que ao se integrarem com o meio social permitem o nascimento da 

consciência. Portanto, o movimento une o cérebro aos músculos em uma unidade 

corporal que desencadeia e conduz o pensamento (CAVALCANTEet. al., 2018).  

Segundo Cavalcanteet. al. (2018), Wallon aborda a concepção de escola como 

instituição que integra as preocupações sociais e psicogenéticas, permitindo uma 

reciprocidade entre a psicologia e a educação, pois as duas áreas se complementam: a 

pedagogia serve como inspiradora e enriquecedora da pesquisa psicológica, e a 

psicologia oferece a renovação das práticas pedagógicas. 

O processo de ensino-aprendizagem se revela afetivamente pela disponibilidade 

de oprofessor oferecer aos alunos situações e espaço para a participação de todos, 

estando o professor, também disponível a responder as indagações de busca do 

conhecimento do mundo exterior facilitando a relação do mundo interno com o externo 

do aluno na expressão de suas emoções perpassando pela afetividade (ALMEIDA; 

MAHONEY, 2005). 
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Portanto, o uso da Psicomotricidade nos processos de aprendizagem permite ao 

aluno um melhor desenvolvimento global. Assim, a educação psicomotora pode ser 

entendida, como uma metodologia de ensino que favorece o desenvolvimento da criança 

por instrumentalizar o movimento humano (ROSSI, 2012). 

Negrine (1995) corrobora essa ideia afirmando que as práticas psicomotoras, ao 

serem utilizadas adequadamente nas fases de desenvolvimento da criança, estimulam as 

expressões de atitudes corporais e a autonomia.  

Através do uso da Psicomotricidade como aliada a Educação Infantil pretende não 

só estimular a motricidade do aluno, mas reconhecer o corpo da criança como um 

referencial para interagir com o mundo, visto que as emoções, necessidades e 

sentimentos são expressos corporalmente (ALMEIDA, 2016). 

É importante então considerar, que além dos documentos legais que regem a 

Educação Infantil (BRASIL, 1996, 1998, 2009, 2017), a Psicomotricidade se faz 

necessária a essa fase de desenvolvimento da criança, pois evidencia e favorece as 

atividades desenvolvidas na escola como a escrita, a cópia, o grafismo, o ditado, através 

do desenvolvimento de possibilidades motoras, não sendo possível então, dissociá-los 

(ZIRONDI; LEITE, 2018). 

A aprendizagem é um processo de aquisição de significados dos objetos 

permitindo agir sobre o meio em que se está inserido, adquirindo “conhecimentos, 

práticas, condutas, virtudes, com o propósito de construir as representações do seu eu 

interior e exterior” (CAVALCANTEet. al., 2018, p. 30). Assim, é possível compreender 

que o aprendizado é adquirido com o tempo e que o indivíduo aprende desde o seu 

nascimento. 

Segundo Zirondi; Leite (2018), para Wallon o movimento é a expressão do 

psiquismo constituindo uma unidade inseparável, o que é afirmado em Fonseca (2008) 

como a totalidade motora, afetiva, cognitiva e uma dimensão psíquica, constituindo 

indivíduo em sua totalidade. 

Assim, a Psicomotricidade é componente fundamental do contexto educacional, 

visto que o movimento se constitui como base de toda a aprendizagem humana. Pois é 

por meio da Psicomotricidade que o indivíduo tem comando sobre seus comandos 

motores, sensório-motores, abrangendo a dimensão social e afetiva, gerando confiança 

para a formação de uma autoimagem positiva (ZIRONDI; LEITE, 2018). 
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Para Fernandes (2018), o afeto, motricidade, linguagem, percepção, 

representação, memória e outras funções cognitivas estão interligados favorecendo o 

equilíbrio afetivo da criança e a apropriação dos significantes sociais, desenvolvendo 

assim, suas habilidades e capacidades psicomotoras. 

Assim, pelo viés da afetividade, é necessário oferecer diversidades de atividades 

que permitam ao aluno escolher e se atraiam pela aprendizagem, respeitando as 

diferenças e permitindo que as crianças se expressem. Pois, “o corpo humano pode ser 

afetado de muitas maneiras, pelas quais sua potência de agir é aumentada ou diminuída” 

(SPINOZA, 2009, p. 99). 

O corpo é então entendido, segundo a teoria walloniana, como a entidade que 

encerra em si a motricidade, a cognição e a afetividade, que se desenvolvem de maneira 

integrada formando a unidade do ser (CINTRAet. al., 2012). 
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5 PRESSUPOSTOS METODOLÓGICOS 

 

A revisão bibliográfica, inspirada na revisão sistemática, foi o procedimento 

metodológico utilizado para construir uma base de conhecimento sistematizado sobre a 

importância do desenvolvimento motor na Educação Infantil. Segundo Rother (2007) a 

revisão sistemática é planejada para responder uma pergunta específica, com fontes 

abrangentes, estratégia de busca explícita, seleção baseada em critérios e uma avaliação 

criteriosa e reprodutível, além disso, afirma que trabalho feitos por revisão sistemática 

são mais originais por terem rigor metodológico.  

Para Severino (2017), a pesquisa é fundamental, pois é através dela que se pode 

gerar conhecimento e torná-lo disponível para o educador e para o aprendiz durante o 

processo de ensino-aprendizagem, sendo, necessárias a leitura e a formulação de um 

quadro teórico a partir do qual se amadureça o próprio pensamento. Trentini e Paim 

(1999, p.68) afirmam que “a seleção criteriosa de uma revisão de literatura pertinente ao 

problema significa familiarizar-se com textos e, por eles, reconhecer os autores e o que 

eles estudaram anteriormente sobre o problema a ser estudado”. 

          Foram utilizadas as bases de dados Biblioteca Digital de Teses e Dissertações 

(BDTD) e Google Acadêmico, que serviram para coleta de artigos, dissertações e teses, 

a partir das palavras chaves e termos: “afetividade AND psicomotricidade”; 

“afetividade AND educação infantil”; “afetividade AND Wallon”. 

          Foram selecionadas as publicações que traziam em seus resumos contribuições 

para o tema estudado, sendo selecionados apenas trabalhos de conclusão de curso, 

artigos, dissertações e teses que atendiam os critérios do estudo. Foram usados como 

critérios de exclusão: trabalhos repetidos nas bases de dados, trabalhos sem resumo e 

trabalhos  que não correspondiam ao assunto da busca e carta aos editores. 

A busca nas referidas bases de dados, com os descritores acima mencionados 

resultaram no total de 344 periódicos incluindo trabalho de Conclusão de Curso, artigos, 

teses e dissertações, como mostrado na Tabela 1.  
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Tabela 1 - Número de referências recuperadas de acordo com as bases de dados 

pesquisadas 

Descritores 

Banco de Dados 

BDTD Google 

Acadêmico 

“afetividade AND psicomotricidade” 8 29 

“afetividade AND educação infantil” 35 140 

“afetividade AND Wallon” 46 86 

Fonte: A Autora, 2019. 

 

Do total de artigos e teses encontrados, foram selecionados 10 artigosque 

atenderam aos critérios de seleção, sendo assim, considerados aptos para a pesquisa, 

expostos na Tabela 2. 

 

 

 

Tabela 2 - Lista de artigos utilizados na pesquisa 

 

Título Autor Ano 
Tipo de 

publicação 

Crianças de seis anos no ensino 

fundamental: em foco a dimensão motora 

CINTRA, F. B. M. 

et. al. 

2012 

 

Dissertação 

A importância do trabalho da Educação 

Física no desenvolvimento psicomotor na 

1ª série do ensino fundamental. 

FERRARI, E. C. S. 

et. al. 

2009 

 

Dissertação 

A importância da psicomotricidade na 

educação infantil: Algumas 

Contribuições. 

ZIRONDI, A. P; 

LEITE, S. R.M. 
2018 

 

Artigo 

A psicomotricidade e suas contribuições 

para as aulas de Educação Física nos anos 
FERNANDES, A. G. L. 2018 

 

Trabalho 
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iniciais do Ensino Fundamental. de 

conclusão 

de curso 

Expressividade e emoção na primeira 

infância: Um estudo sobre a interação 

criança-criança na perspectiva 

walloniana. 

 

RODRIGUES, S. A. 

 

2008 

 

Dissertação 

As contribuições da afetividade para o 
desenvolvimento dos alunos na educação 

infantil. 

 

GASPARETTO, T. B. 

M. 
2018 

 

Artigo 

Importância da afetividade na educação 
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Após a coleta dos dados foi realizada a leitura dos textos, que foram tratados a 

partir de fichamentos, numa análise descritiva das principais informações, a fim de 

estabelecer maior compreensão e ampliação do conhecimento a respeito do assunto 

pesquisado e, assim, elaborar um referencial teórico confiável sobre o tema. 

http://bdtd.ibict.br/vufind/Author/Home?author=Rodrigues%2C+S%C3%ADlvia+Adriana+%5BUNESP%5D
http://bdtd.ibict.br/vufind/Author/Home?author=Rodrigues%2C+S%C3%ADlvia+Adriana+%5BUNESP%5D
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6 APRESENTAÇÃO E DISCUSSÃO DOS DADOS 

 

As dez referências analisadas e selecionadas foram organizadas em uma tabela 

(Tabela 3) em anexo. A primeira coluna corresponde ao Título. Na segunda coluna 

encontra-se especificado o ano e local da publicação. Já a terceira coluna, corresponde a 

abordagem metodológica utilizada por cada autor.. A quarta  e quinta colunas, foram 

expostos o referencial teórico de base para definir Afetividade, Psicomotricidade 

respectivamente. 

Nosestudos aqui analisados, a intenção foi fazer uma reflexão de como afetividade 

e a psicomotricidade na educação infantil vem sendo tratada na visão walloniana. O 

referencial utilizado pelos autores para definir afetividade e psicomotricidade 

apresentou recorrências, baseadasnos estudos de Wallon (1971 a 2007) em vários anos 

que foi inovando e ampliando principalmente o conceito de psicomotricidade que tem a 

afetividade como ponto relevante para o desenvolvimento global da criança. Outros 

autores mais contemporâneos também apresentaram destaques nas pesquisas, como 

Alves (2011), Fonseca (2010), Ferreira (2006) entre outros. 

Nos estudos de Cintraet. al. (2012) foi observado o comportamento infantil e a 

importância do movimento na primeira infância, levando em consideração a 

sensibilidade do professor e o espaço. O trabalho deixa claro que o corpo é movimento e 

que através desse corpo se tem o desenvolvimento integral. Apesar disso o autor afirma 

que a escola ainda não reconhece a importância do movimento para desenvolver o 

cognitivo e o afetivo da criança, não entende que a partir do físico se constrói o mental.  

Ferrariet. al.(2009) busca através da Educação Física apresentar a importância da 

consciência corporal para o desenvolvimento global do indivíduo. O estudo vem 

evidenciando como a psicomotricidade e definida e vista com o passar do tempo por 

autores como Wallon (1971), Molinari e Sens (2002), Silva (2001), Fonseca (1988), 

Barreto (2000) Le Boulch (1983) entre outros que também relacionam a Educação 

Física ligada ao desenvolvimento psicomotor. O autor defende que quando uma criança 

conhece seu próprio corpo consegue manifestar e se integrar com o mundo externo 

muito melhor, facilitando o desenvolvimento de todos os aspectos (cognitivo, afetivo e 

motor). 

O estudo de Zirondi e Leite (2018) busca realçar a importância da 

Psicomotricidade na nessa fase inicial de desenvolvimento que é a educação infantil no 

qual o corpo e o movimento são o centro da evolução humana. O artigo defende as 
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contribuições de Fonseca (2008) que utiliza Wallon para explicar que a 

psicomotricidade está diretamente ligada a afetividade auxiliando na formação da 

identidade do sujeito. O autor considera que a psicomotricidade no processo de ensino-

aprendizagem colabora diretamente no contexto escolar. Foi evidenciado ao final que 

faltam estratégias para afirmar que ao longo do desenvolvimento do indivíduo os 

aspectos afetivos e cognitivos possuem o desenvolvimento motor como auxílio, base e 

apoio. 

O autor Fernandes (2018) segue o mesmo caminho que Ferrari (2009) voltado 

para aimportância da psicomotricidade dentro da Educação Física Escolar, o que 

corrobora com as ideias de Zirondi e Leite (2018). Defendendo a prática dos 

movimentos em todas as fases e que seu desenvolvimento está diretamente ligado com 

as vivências ao longo da vida, mas principalmente na Educação Infantil que para o autor 

é a fase mágica das nossas vidas, quando manifestamos um maior interesse em 

participar de atividades físicas, fase de total descobertas. Na sua fundamentação teórica 

aparece referências importantes para a psicomotricidade como Lapierre e Aucouturier 

(1984) e Le Boulch (1984) que levam em consideração a formação intelectual, 

emocional, afetiva, social e motora da criança. O estudo não apresenta contribuição 

walloniana. 

Em Rodrigues (2008) encontramos o primeiro estudo diretamente ligado a 

afetividade e as emoções das crianças na Educação Infantil. O autor defende a teoria 

walloniana como a mais completa no conceito de afetividade que envolve os 

sentimentos, as emoções e as paixões, expressando sensibilidade que levam a 

interligação dos aspectos cognitivos, motores, afetivos e sociais. Apesar do texto não 

apresentar o termo “psicomotricidade” o assunto é tratado e relacionado algumas vezes, 

porém vem associado a “motricidade” que para Wallon é sinônimo de 

“psicomotriocidade”.  

Nos estudos de Gasparetto (2018) encontramos uma busca para entender a 

afetividade também dentro do contexto da educação infantil analisando como essa 

relação transcorre na literatura. O autor defini afetividade utilizando diversos autores 

que tem como base Wallon(1975). No decorrer do trabalho é feita relação da afetividade 

e a educação infantil e em seguida a relação professor e aluno nesse contexto escolar, 

manifestando sua opinião em que o professor deve conquistar o aluno para que o 

mesmo seja motivado através de palavras, ações e demonstrações otimistas para que a 

afetividade colabore para o desenvolvimento global do indivíduo de maneira saudável e 
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eficiente. Observamos também bastante o uso do documento RCNEI na sua 

fundamentação.  

Castro (2018) também manifesta interesse em expor a afetividade no ambiente 

escolar na educação infantil e na relação professor/ aluno, um assunto já tratado 

anteriormente por mais autores. A base teórica utilizada se dividiu principalmente em 

Jean Piaget, Lev Vygotsky, Henry Wallon, e também usando de suporte os autores 

Aranha (2006), Galvão (1996), Craidy e Kaercher (2001), Saltini (1997). Assim Como 

Rodrigues (2008) discorreu várias definições de afetividade, além disso, aplica 

documentos da Educação Infantil, entre outros, como Gasparetto(2018).Mais uma vez é 

constatado a importância da afetividade no processo ensino- aprendizagem, 

demostrando similarmente a relevância da atuação do professor na evolução. 

Para Castro (2018) na Educação Infantil o educador deve se preocupar com a 

relação afetiva, respeitando as necessidades, dialogando e buscando estimular a 

curiosidade, proporcionando cada vez mais novos estímulos para permitir novas 

habilidades. O vínculo prazeroso estabelecido entre o docente e discente para 

possibilitar um ambiente favorável e eficiente para o desenvolvimento global do aluno. 

Na pesquisa de Santos; Bondi (2018) vem manifestando com a afetividade e a 

relação professor e aluno proporciona aprendizagem na educação infantil. Observamos 

mais uma a base teórica em Wallon. Nesse trabalho não conseguimos observar em 

nenhuma parte a importância do desenvolvimento integral do aluno, o aspecto motor 

não aparece como importante para o desenvolvimento, o foco é a afetividade e a 

cognição.  

No penúltimo autor Silva (2018) percebemos a importância da relação da infância 

e a afetividade dentro do espaço escolar. Novamente Henri Wallon é o suporte teórico. 

Durante todo o estudo são relatados a importância doespaço planejado, acolhedor e que 

atendam a individualidade de cada aluno é primordial para o desenvolvimento 

cognitivo, afetivo e motor da criança. 

O último estudo é uma dissertação de Melo et. al.(2018) que veio evidenciando a 

contribuição da afetividade no processo de independência do indivíduo, utilizando 

principalmente o autor Henri Wallon. O estudo valorizou Wallon com suas 

características e ligação com afetividade, em seguida, o lugar social da afetividade, os 

pressupostos teóricos em Wallon e uma análise dos construtos e pressupostos teóricos 

da emancipação em quatro perspectivas: a jurídica, a filosófica, a pedagógica e a 

teológica. Observamos que o conceito de afetividade proposto por Wallon destaca um 
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olhar organizado e ambientado do processo evolutivo e sua relação direta com a 

emoção, o sentimento e a paixão, favorecendo uma percepção mais humanista, expondo 

alternativas para provável independência afetiva nas relações sociais. 

Considerando melhor os objetivos e contribuições dos autores na Educação 

Infantil conseguimos perceber que os autores Cintra (2012), Ferrari (2009), Zirondi e 

Leite (2018) e Fernandes (2018) apesar de usarem autores diferenciados para definir 

psicomotricidade, todos acreditam e defendem a psicomotricidade como instrumento de 

aprendizagem, como um caminho para o desenvolvimento global.  

Rodrigues (2008) tem seu objetivo pautado na relação e interação criança- criança 

que se estabelecem dentro da Educação Infantil, contribuindo diretamente para o 

desenvolvimento da autonomia. Melo et. al. (2018) é o que mais se aproxima desse 

contexto visto que seu objetivo é compreender a afetividade como processo para 

emancipação da criança, focalizando na visão walloniana sistêmica e integradora do 

processo evolutivo e sua integração com a emoção, sentimento e paixão, favorecendo 

uma possível independênciaafetivas nas relações sociais. 

Gaspareto (2018), Castro (2018), Santos eBondi(2018) e Silva (2018) tem 

objetivos similares sobre a importância do professor nesse processo de desenvolvimento 

do indivíduo, mas não iguais, contudo chegam na mesma contribuição para Educação 

Infantil, quanto maior interação professor e aluno, mais eficiente o aprendizado.Sempre 

enaltecendo o valor afetivo e social, baseado na cumplicidade e amizade  tornando o 

ambiente  mais favorável para o desenvolvimento integral, dessa forma, criando um 

lugar que a criança se sente segura, acolhida e aberta para seu crescimento integral de 

forma prazerosa.  

Observamos que a maioria dos autores analisados define afetividade da mesma 

forma, tendo como base a definição de Wallon. A relação com a psicomotricidade foi 

percebida na maioria dos artigos, mesmo quando o termo “psicomotricidade” ou sua 

definição não eram presentes, porém era abordada como motricidade ou em citações de 

autores relacionados à área. 

Conseguimos entender que é muito mais fácil visualizar e perceber afetividade 

dentro da psicomotricidade de forma natural fazendo parte da sua estrutura do que o 

contrário, pois não enxergamos a emoção como a parte motora da afetividade por ser 

orgânica que acaba alterando o batimento, respiração e o tônus muscular. Dessa forma, 

a relação entre afetividade e psicomotricidade é muito presente, mas pouco 

compreendida como parte uma da outra. 
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7 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Com a apresentação da Afetividade, Psicomotricidade e da Educação Infantil, 

levando em consideração as contribuições wallonianas, conseguimos identificar e 

levantar vários pontos que fundamentam e respaldam esses aspectos. 

Assim, identificamos a afetividade como aspecto central na teoria walloniana. 

Conseguimos entender através do trabalho que a afetividade é manifestada por 

intermédio das emoções, sentimentos e paixão. O ambiente escolar interfere diretamente 

no desenvolvimento afetivo, por essa razão é muito importante à relação professor e 

aluno para que o ambiente seja prazeroso possibilitando um crescimento integral do 

aluno.  

A psicomotricidade tem o corpo como meio das obtenções cognitivas, afetivas e 

motoras. Notamos que a psicomotricidade é extremamente importante na educação 

infantil podendo servir como suporte na formação da criança, estimulando para o 

convívio no ambiente humano, garantindo o crescimento funcional da criança 

auxiliando sua afetividade a progredir e harmonizar. 

Não foi encontrado nos artigos estudados, a junção da afetividade, dentro da teoria 

walloniana com a psicomotricidade na educação infantil, alguns trabalhos somente 

retratam essa junção, embora Wallon seja pioneiro da psicomotricidade e muito presente 

em conceitos de afetividade. 

Dessa forma, conseguimos identificar a relação de afetividade e psicomotricidade 

presente, contudo entendemos queé pouco compreendida, sendo muito analisada 

separadamente e não em conjunto, sendo mais evidente perceber afetividade como parte 

que compõe a psicomotricidade, como uma estrutura de extrema importância no 

desenvolvimento global da criança. 

Nesse contexto, enxergamos que são necessários estudos que visam fornecer, de 

forma mais direta, a junção da afetividade e psicomotricidade na educação infantil, para 

que os educadores possam ter referenciais que fundamentem a importância dessa 

ligação no desenvolvimento global do educando. 

Ficamos satisfeitos em encontrar nos trabalhos a preocupação com a relação 

professor/aluno no desenvolvimento integral, além disso, a psicomotricidade vem se 

fazendo cada dia mais presente na atuação dos professores da primeira infância. Uma 

relação em que a afetividade esteja muito presente propiciando um ambiente prazeroso 
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motivador preparado para atender as necessidades individuais é extremamente 

importante.  

Nas aulas Educação física a exposição extrema das emoções e o desequilíbrio 

afetivo é bastante presente e deve ser observado, trabalhado e canalizado. Acreditamos 

que o equilíbrio afetivo é indispensável para que ocorra um crescimento significativo do 

indivíduo, precisamos está bem emocionalmente para que o aprendizado aconteça.  

Para finalizar, consideramos que é extraordinariamente importante a criança 

vivência com próprio corpo diversas experiências, pois entendemos que através do 

corpo que eles praticam, aprendem e desenvolvem não só sua mobilidade, ou melhor, 

motricidade, como também o seu psicológico e afetivo e a psicomotricidade é o que 

mais representa esse caminho tão completo e esperado para que as crianças sejam 

desenvolvidas na sua totalidade. 
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psicomotor na 1ª 

série do ensino 

fundamental. 

 

Presidente 

Prudente- SP 

2009 

 

Abordagem do 

tipo quanti-

qualitativo. 

 

Wallon, 1971 

Molinari;  Sens, 

2002 

 

Ferreira, 2006 

Le Camus, 1986 

Fonseca, 1988 

De Meur; Sates, 

1984 

 

A importância da 

psicomotricidade na 

educação infantil: 

Algumas 

Contribuições. 

 

Sergipe, 

2018 

 

Pesquisa 

bibliográfica  

 

Molinari, 2006 

 

Fonseca, 2008 

Fonseca, 2010 

 

A psicomotricidade 

e suas contribuições 

para as aulas de 

Educação Física nos 

anos iniciais do 

Ensino 

Fundamental. 

 

Natal-RN 

2018 

 

Abordagem 

qualitativa 

 

Lapierre; 

Aucouturrier, 

1984 

 

 

Alves, 2003 

Alves, 2011 

 

Expressividade e 

emoção na primeira 

infância: Um estudo 

sobre a interação 

criança-criança na 

perspectiva 

walloniana. 

 

São Paulo/SP 

2008 

Abordagem 

qualitativa 

 

 

Wallon, 1986 

Wallon, 1995 

 

Não há 
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As contribuições da 
afetividade para o 

desenvolvimento 
dos alunos na 

educação 
infantil. 

 

São Paulo, 

2018 

 

Uma pesquisa de 

cunho qualitativo 

 

 

Wallon, 1975 

 Galvão, 1995 

 

Não há 

 

 

Importância da 

afetividade na 

educação infantil. 

 

Formiga, 

MG 

2018 

 

Estudo de caráter 

bibliográfico 

 

Galvão, 1996 

Aranha, 2006 

Craidy; 

Kaercher, 2001 

 

 

Não há 

 

A importância da 

afetividade no 

processo de 

aprendizagem e 

desenvolvimento da 

criança inserida na 

educação infantil1 

 

Cariacica, ES 

2018 

 

Estudo qualitativo 

 

Wallon (1975) 

Wallon (2007) 

 

Não há  

 

As relações de 

afetividade nos 

espaços da 

educação infantil. 

 

  

Campo 

Grande-MS 

2018 

 

Trata-se de uma 

revisão literatura, 

com base em 

artigos, periódicos 

e livros, como 

recurso 

metodológico. 

 

Wallon, 1979 

Wallon, 2007 

 

Não há 

 

Afetividade como 

aporte para 

emancipação do 

indivíduo a partir do 

pensamento de 

Henri Wallon. 

 

 

São 

Leopoldo-RS 

2018 

 

Abordagem 

qualitativa. 

 

Wallon, 1995 

Wallon, 1978 

 

 

Não há 

 

Fonte: A Autora, 2019 

 


