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O presente texto expõe os resultados da investigação acerca das manifestações 
afetivo/emocionais de crianças na primeira infância em contextos coletivos. Tendo 
como objeto as manifestações afetivo–emocionais nas interações criança–criança 
estabelecidas no contexto educativo e apoiando–se na teoria psicogenética 
walloniana, buscou–se examinar as interações criança–criança objetivando: 
apreender os tipos de manifestações afetivo–emocionais individuais que ocorrem no 
contexto educativo, examinar os recursos expressivos utilizados nas interações, 
além de apontar e refletir sobre possíveis direções que propiciem um ambiente 
produtivo e satisfatório para o desenvolvimento da criança. O estudo, com nuances 
etnográficas, teve como participantes crianças na faixa etária entre um e três anos, 
de um agrupamento de berçário II de uma instituição de educação infantil de 
Presidente Prudente–SP, onde foram realizadas observações assistemáticas no ano 
de 2008. Foram selecionados e analisados 15 episódios interativos, nos quais se 
verificou a exuberância expressiva das crianças. Notou–se que os recursos 
expressivos que marcam o período de oposição ocorrem mais precocemente do que 
postula a teoria walloniana, confirmando que as características e os estágios de 
desenvolvimento importantes para a formação do ser humano não são demarcados 
pela idade cronológica, mas pelas experiências vivenciadas individualmente. Foi 
possível ainda corroborar as teorias que apontam para o fato de o processo de 
desenvolvimento infantil se realizar nas interações, que objetivam não só a 
satisfação das necessidades básicas, como também a construção de novas relações 
sociais, e que a interação criança–criança representa um espaço promotor do 
desenvolvimento, fortalecendo a idéia de que as crianças são interlocutoras ativas e 
protagonistas de seu desenvolvimento. Assim, reitera–se o importante papel 
desempenhado pelas instituições de educação infantil no sentido de garantir que as 
interações em seu interior se pautem na qualidade, a fim de ampliar o horizonte da 
criança e levá–la a transcender sua subjetividade e inserir–se no social. 
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Olhar a criança em contexto educacional assume a perspectiva de processo, de 
movimento, de transformações que suscitam interpretações. É neste contexto que 
este estudo se situa ao investigar a criança em interação com seus pares no 
ambiente da educação infantil, uma vez que este ambiente parece ser rico para o 
desenvolvimento pleno da criança, pois se trata de um espaço intencionalmente 
planejado para oferecer múltiplas oportunidades para expressão e aprendizagens 
infantis. 

FUNDAMENTOS DA INVESTIGAÇÃO 

Tendo como premissa a criança ser protagonista de ações desde o nascimento, 
orientada para a interação social, a formação de vínculos afetivos e construção e 
compartilhamento de significados com o meio sociocultural onde gradativamente se 
insere, o desenvolvimento é aqui entendido como sendo constituído por redes 
complexas de relações da criança consigo mesma, com seus pares e com os adultos 
em ambientes sociais.   



Neste sentido, a opção pela teoria walloniana como base teórica deste estudo se dá 
por esta voltar-se fundamentalmente para a investigação da psicogênese humana, 
buscando compreender a formação da pessoa e as transformações que possibilitam 
as mudanças evolutivas no bebê. E ainda por ser uma teoria marcada pela 
originalidade ao descrever o papel da afetividade no desenvolvimento humano 
(TRAN-THONG, 1987).   

Na tarefa de apreender o ser humano, Wallon nega a concepção de 
desenvolvimento que vê o indivíduo como fruto de uma simples justaposição de 
fatores e aquisições motoras e cognitivas, e o engendra  como sendo derivado da 
vivência de etapas sucessivas que ocorrem de forma irruptiva, descontínua, 
evoluindo de sistema para sistema. A sucessão das etapas é uma modificação 
constante onde as atividades que predominam num momento são reduzidas ou 
muitas vezes surpimidas em outro.  

As condições para as configurações específicas de cada etapa são determinadas por 
fatores de duas ordens: orgânicos e sociais. Para o autor, tanto o indivíduo quanto 
o meio social são componentes inseparáveis de um sistema e, assim, ambos 
igualmente influenciam o processo de desenvolvimento; a fisiologia humana 
determina o que pode ser o indivíduo, mas é a imersão em grupo social num dado 
momento histórico e cultural que propicia, ou não, a concretização das 
"possibilidades" do ser humano e as características específicas de cada estágio de 
desenvolvimento por qual passa, pois as condições orgânicas do ser humano darão 
condições deste interagir com o meio físico e social; mas, o meio físico e social 
também oferece recursos e exigências para que a adaptação aconteça, numa 
evidente relação complementar e recíproca entre orgânico e social.   

Isto implica dizer que o indivíduo pensante é resultado de determinantes de duas 
ordens, o  "inconsciente biológico" e o "inconsciente social", que operam uma 
síntese que vai produzir as idiossincrasias do psiquismo. Assim, a estutura 
fisiológica do ser humano não é a única responsável por produzir o homem, visto 
que a programação orgânica é uma "semiprogramação", uma vez que não se 
realiza apartada do ambiente social.  Em outros termos, é por um processo de 
constituição dialético que a criança irá se formar; seus comportamentos 
transformam-se e retratam vontades e necessidades específicos em cada faixa 
etária. A cada período há o estabelecimento de formas particulares de interação 
com o ambiente, onde processos cognitivos e afetivos  desenvolvem-se integrados 
e influenciando-se reciprocamente: são construídos e se modificam de um período a 
outro, sofrendo ainda influência do ambiente cultural e social.  

Entre as diferentes  funções (afetivas, motoras e cognitivas) sempre há choque, na 
medida em que uma precisa ser reduzida ou momentaneamente suprimida para 
que a outra possa prevalecer; ao mesmo tempo este movimento promove uma 
colaboração, pois uma função vai enriquecer a outra, sendo os benefícios 
integrados no processo de evolução da pessoa como um todo. É neste sentido que 
afirma-se que "entre a emoção e a actividade intectual existe a mesma evolução, o 
mesmo antagonismo" (WALLON, 1995, p. 143). Assim, se faz importante reafirmar 
a não linearidade do processo de desenvolvimento humano na psicogenética 
walloniana. A afirmação de que a afetividade vai designar os processos cognitivos 
não significa que isto ocorre seqüencial e justapostamente. A anterioridade indica 
conflito e oposição permanente; as condutas cognitivas surgem e são subordinadas 
às afetivas, alternando-se em fases ora voltadas para si mesmas (centrípetas), ora 
voltadas para o mundo externo, humano ou físico (centrífugas), numa elaboração 
do objetivo sobre o subjetivo e vice-versa. Neste sentido,  "a evolução se dá por 
rompimento e não por continuidade ou filiação progressiva e organizada". (DUARTE 
& GULASSA, 2006, p. 28) 



Desta forma, Wallon propõe uma seqüência de estágios por quais passa o indivíduo 
desde o nascimento até a idade adulta. Em cada um  destes estágios há  um tipo 
de atividade dominante que é fixada pelas aptidões que a criança possui para  
interatuar como o meio. Os comportamentos que predominam em cada estágio são 
determinados pelas habilidades atuais da criança, pois "cada idade da criança é 
como um estaleiro onde certos órgãos asseguram a actividade presente, enquanto 
edificam massas importantes que só terão a sua razão em idades ulteriores". 
(WALLON, 1995, p. 50). Na passagem de um estágio de desenvolvimento a outro 
deflagram-se "crises" de origem endógena que dizem respeito a movimentos 
reflexos ou "impulsivos" provocadas por situações internas (biológicas ou 
orgânicas) de desconforto, geradas pelos efeitos da maturação nervosa; e de 
origem exógena quando são relacionadas aos desencontros entre as ações da 
criança com o mundo exterior.   

Assim, o desenvolvimento é considerado como um processo inacabado, implicando 
movimentos constantes, sendo os conflitos que se instalam nesse processo, os 
elementos que vão afetar as condutas da criança, se configurando nos propulsores 
do desenvolvimento desta.  

O objeto de pesquisa escolhido impeliu o conhecimento de causa no contexto em 
que estas relações se realizam; neste caso específico, a opção foi por observar as 
manifestações afetivo-emocionais entre crianças onde há o desenvolvimento do 
processo formal de ensino-aprendizagem. Tendo como objetivos específicos 
apreender os tipos de manifestações afetivo-emocionais individuais que ocorrem no 
contexto educativo, examinar os recursos expressivos utilizados pelas crianças nas 
interações com seus pares; e, apontar e refletir sobre possíveis direções que 
propiciem, de forma geral, um ambiente produtivo e satisfatório para o 
desenvolvimento da criança, o estudo proposto insere-se no campo qualitativo da 
pesquisa, com caráter exploratório. Como procedimentos para o levantamento de 
dados, além da realização de observação nos ambientes de aprendizagem, também 
houve a utilização de entrevistas semi-estruturadas.  

OPÇÕES TEÓRICO-METODOLÓGICAS 

Assim, o caminho metodológico adotou nuances do método etnográfico, uma vez 
que o trabalho esteve focado na realidade de forma contextualizada, mantendo um 
contato direto com a situação a ser estudada. Além disso, os dados obtidos nas 
observações foram registrados em diários de campo, redigidos após os encontros 
com os participantes, sendo que as informações obtidas com as entrevistas 
utilizadas como suporte para finalização do trabalho. A análise dos dados obtidos a 
partir das observações e entrevistas pautou-se na busca da compreensão 
abrangente das situações reveladas, visando desvendar os fenômenos e sua 
manifestação, ou seja, a relação existente entre eles. 

No ano de 2008 acompanhou-se as atividades do agrupamento de berçário II de 
uma instituição de Educação Infantil do município de Presidente Prudente-SP. O 
grupo observado, formado por 20 crianças, era composto por nove meninas e onze 
meninos; a idade, no início do período de observação, o mês de março de 2008, 
variava entre 16 e 26 meses. 

O DESENVOLVIMENTO DO ESTUDO 

Nos primeiros contatos com o grupo meu olhar esteve voltado para a observação 
das ações de todas as crianças; foi somente após algumas semanas que elegemos 
seis crianças como focais, escolhidas primeiro devido à regularidade da presença, e 
também porque apesar de a teoria walloniana apontar esta idade como sendo a do 



estágio sensório-motor e projetivo, tais crianças já apresentavam características da 
etapa personalista. Esta conclusão é tirada, principalmente pelo fato de que todas 
as crianças do agrupamento ainda não dominavam totalmente a linguagem oral, 
comunicavam-se mais freqüentemente com gestos e palavras isoladas; mesmo as 
crianças mais desenvolvidas neste aspecto ainda não formulavam frases completas, 
usando somente as chamadas "pré-frases", ou seja, palavras ordenadas segundo a 
importância afetiva que a criança lhes dá (DELDIME; VERMEULEN, 2004).  

Dentre as situações de rotina registradas, selecionou-se 15 episódios que 
tematizavam e evidenciavam os recursos expressivos das crianças. Cabe salientar 
que o denominado como episódios são excertos de situações maiores, e que para 
recorte e seleção destes buscou-se privilegiar os momentos que apresentavam 
interação espontânea entre criança-criança, com ou sem a presença da 
pesquisadora na cena. 

Assim, os recursos expressivos utilizados pela criança na interação com seus pares 
e objetos é o elemento colocado em evidência nesse estudo. A forma dinâmica de a 
criança se relacionar com o universo físico e social de significados a sua volta se 
revela a partir de recursos expressivos motores e afetivo-emocionais; são estes 
recursos os instrumentos que comunicam suas intenções e sentimentos, traduzem 
sua vida mental e dão suporte ao mesmo tempo para sua socialização e 
individualização e que são analisados na investigação. 

Na maioria das situações as manifestações afetivo-emocionais das crianças são 
interpretadas de forma negativa, elas são difíceis de serem acolhidas e o adulto 
acaba por considerá-las como traquinagem, principalmente se expressarem alguma 
agressividade. No entanto, sob a ótica walloniana, as manifestações emocionais da 
criança, inclusive as agressivas, são viscerais, são parte constitutiva da espécie 
humana, além de serem essenciais para o processo de formação da personalidade. 
Neste sentido, cabe apontar que "patologizar" as reações infantis é um engano que 
se comete devido ao fato de que quando um adulto observa uma criança o faz 
somente a partir de seu ponto de vista, esquecendo-se de que a criança não está 
somente brincando ou sendo teimosa, ela está vivendo plenamente as situações 
com todas as funções e emoções de que dispõe no momento. (TARDOS; SZANTO, 
2004). 

CONSIDERAÇÕES 

Com relação ao agrupamento de berçário II num todo, percebeu-se que a maioria 
das crianças manipula os objetos explorando-os em atividades circulares, buscando 
apreendê-los, assim como não brinca com os pares; grande parte das interações 
criança-criança ocorre com disputa de objetos; no entanto, com exceção de quatro 
crianças focais, quando o objeto é afastado da criança há a perda de interesse por 
ele.  Isto porque, segundo Wallon, nesta etapa em que se encontram as crianças 
(sensório-motor e projetiva) o movimento é o suporte da representação. 
Inicialmente, os objetos do mundo são excitantes que o sujeito pode manipular 
para apreciar suas características (tato, audição, visão), pô-los em relação e 
classificá-los, mormente em atividades circulares. No entanto, a exploração dos 
objetos não é de natureza analítica; constitui-se no reconhecimento de uma 
estrutura significativa posta em relação com outras estruturas, inclusive 
espacialmente. Essas diferentes combinações vão configurar a chamada inteligência 
prática ou inteligência das situações, definida pela formulação de soluções nem 
verbais, nem mentais, mas intuitivas, a partir das relações que existem ou podem 
existir no espaço.  



Ainda sobre as crianças não focais, percebeu-se ainda a forte presença do 
movimento e do choro, também características do período sensório-motor e 
projetivo. Com relação ao choro o que chamou a atenção é a intensidade deste; 
quando choravam as crianças pareciam estar mergulhadas num estado intenso de 
dor e dilaceramento, como se o fato de terem sido privadas de algo, objeto ou 
atenção, as tivessem privado de uma parte de si mesmas. Esta característica 
corrobora o que a teoria walloniana preconiza como marcante no estágio sensório 
motor e projetivo quando aponta que a criança vive a fase de sociabilidade 
sincrética, pois a personalidade permanece ligada a um determinado objeto, devido 
a ainda indiferenciação do eu psíquico. (WALLON, 1971). 

Neste momento as interações sociais são de natureza predominantemente afetivo-
emocional, onde é preciso haver uma consonância mínima de gestos e expressões 
para o encadeamento de ações individuais; há também uma grande suscetibilidade 
ao contágio emocional, o que também explica outra característica deste período 
observado nas crianças não focais, que diz respeito à incontinência motora. Com 
grande freqüência as crianças estão inseridas numa atmosfera de excitação 
generalizada e agitação motora; a atividade mais freqüente é correr de um lado 
para outro da sala; quando uma criança iniciava esta atividade, era rapidamente 
imitada por outras.   

Com relação às crianças focais, o ciúme foi manifestação expressiva recorrente em 
todas elas, confirmando-se aqui o postulado walloniano de que o ciúme, em sua 
manifestação mais primitiva, pode ser observado já a partir do primeiro ano de 
vida. Esta é uma interação essencialmente triádica, onde o protótipo está numa 
situação em que o adulto deve "dividir-se" para duas crianças. Há exemplos nos 
episódios selecionados em que uma criança é alvo de solicitude e uma segunda 
observa a cena para em seguida protestar de alguma forma, manifestando sua 
frustração por não ser aquela que recebe um afago ou é contemplada. 

Embora, neste momento, o ciúme reflita e produza um estado de fusão eu-outro 
por apresentar um estado ainda mal diferenciado da sensibilidade, também é 
responsável por introduzir um contraste emocional que anuncia o início da 
individualização.  Sobre este processo, no grupo de crianças focais, observou-se 
condutas de "afirmação do eu" como o uso do pronome possessivo "meu" e das 
situações em torno da disputa por um objeto na tentativa de fazer valer o seu 
"direito de posse".  O uso de pronomes possessivos e na primeira pessoa do 
singular são características básicas do período de oposição. A oposição é uma das 
fases da etapa personalista, que deve ser compreendida como o início da afirmação 
de si, de um "eu" que gradativamente diferenciar-se-á do "outro". Para Dourado 
(2005), as relações de conflito e oposição são momentos em que se evidencia e 
melhor se visualiza a importância do outro para a constituição da pessoa.  

A conclusão a que se chega é que incidência destas expressões está relacionada a 
inúmeros fatores, dentre eles o contexto em que se dão as interações, os recursos 
materiais disponíveis, mas principalmente os recursos expressivos com os quais as 
crianças podem contar neste momento, pois é a partir deles que são dados os 
significados de posse e uso dos objetos para a faixa etária em questão. 

Diante desta colocação e dos dados obtidos é possível apontar que as 
características de oposição ocorrem mais precocemente do que postulam alguns 
estudos amparados na teoria walloniana, ficando claro que as características e os 
estágios de desenvolvimento importantes para a formação do ser humano não são 
demarcados pela idade cronológica, mas pelas experiências sociais e afetivas 
vivenciadas individualmente que deflagrarão regressões e conflitos que propiciem, 
reformulem e ampliem conceitos e funções. 



Segundo a teoria walloniana a criança constrói o significado das coisas, das pessoas 
e de si mesmo partilhando situações, construindo afetos e conhecimentos e 
diferenciando pontos de vista; assim, as crianças negociam os significados 
atribuídos aos outros e os que lhe são atribuídos; na convivência com pares da 
mesma idade há o processo de construção compartilhada da noção de si e da 
individualidade dos outros.  

Neste sentido, os dados reforçam o postulado de que o processo de 
desenvolvimento infantil se realiza nas interações que objetivam não só a 
satisfação das necessidades básicas, como também a construção de novas relações 
sociais, com o predomínio da emoção sobre as demais atividades. Reitera-se então 
o importante papel desempenhado pelas instituições de educação infantil, no 
sentido de garantir que as interações em seu interior ampliem o horizonte da 
criança e leve-a a transcender sua subjetividade e se inserir no social.  

Os dados também comprovam o quanto as interações constituem um campo rico de 
significados, que se intercruzam, complementam-se e apresentam amplas 
possibilidades de relações; buscando apreender as motivações subjacentes às 
expressões das crianças chega-se a conclusão de que em grande parte das 
interações, na maioria dos episódios e em situações não relatadas, o fator 
desencadeador destas foram os objetos.  Também no grupo de crianças não focais 
a interação mais significativa foi da criança com os objetos e menos com seus 
pares, assim entende-se que é pelo objeto que a criança vai iniciando o processo de 
diferenciação.  

Estes são dados que nos remetem a organização do espaço, ao ambiente e a 
importância deste no processo de desenvolvimento infantil. Segundo Barbosa 
(2006), o ambiente é um espaço construído, definido nas relações humanas por ser 
organizados simbolicamente pelas pessoas responsáveis pelo seu funcionamento, 
mas também pelos seus usuários. Ainda segundo a autora, o ambiente é 
fundamental na constituição dos sujeitos por ser um mediador cultural, tanto em 
aspectos cognitivos e motores quanto sociais e afetivos. 

As manifestações infantis das crianças focais observadas na investigação sinalizam 
para condutas de oposição em relação aos pares tais como disputa de objeto, 
espaço, propriedade, imposição de desejo, colocação de limites e cumplicidade. 
Através desses recursos a criança confronta seu ponto de vista, busca a posse das 
coisas, aprende a tirar proveito das situações, defende objetos e lugares como se 
fossem propriedade sua. Neste sentido, as crianças observadas estão organizando 
um primeiro esboço de seu EU, mesmo nas condições não muito adequadas para a 
rotina de crianças num ambiente coletivo; ou seja, a análise aponta que as 
condições da creche no que diz respeito a organização do tempo-espaço educativo 
demonstra que ele é compreendido e organizado para sujeitos-alunos e não para 
sujeitos-crianças. 

Neste sentido, se faz necessário que as propostas pedagógicas para educação 
infantil enfatizem a importância das interações entre crianças, criando, 
intencionalmente, situações que permitam contatos entre grupos variados e 
situações interativas que favoreçam o desenvolvimento da autonomia baseando-se 
no respeito pelas características próprias da inteligência infantil, bem como nas 
necessidades específicas de cada grupo, sendo necessário uma concepção de escola 
infantil como espaço de comunicação e trocas permanentes, onde a coerência, a 
unidade dos princípios e as concepções comuns sobre valores instaurem um clima 
facilitador do desenvolvimento, num ambiente acolhedor e aconchegante.  



Tal discussão nos remete a apontar novamente o papel dos educadores de crianças 
nessa faixa etária.  Aos profissionais que lidam com a criança na primeira infância, 
seria de grande utilidade recursos teóricos que os sensibilizassem para os traços 
expressivos da conduta das crianças - olhar, qualidade dos gestos, variações 
posturais - por meio dos quais se podem obter indícios dos estados afetivos e sobre 
diversos aspectos da atividade cognitiva.  

Tomando como referência as profissionais da instituição observada, cabe apontar 
que nenhuma delas tem formação específica para atuar junto à criança pequena, 
todas apontaram que ao prestar o concurso para assumir o cargo não tinham 
clareza das funções atribuídas à este, bem como não receberam nenhum tipo de 
formação ou preparo prévio antes de iniciarem as atividades profissionais. Ainda 
declararam estarem satisfeitas com a profissão; não se vêem como educadoras, 
mas percebem a importância e complexidade de sua tarefa que implica mais que 
simplesmente prover a criança de cuidados de higiene, alimentação e conforto. 

No entanto, enfatizar que as práticas educativas da educação infantil devem 
privilegiar a construção do sujeito não significa fazê-lo em detrimento da 
construção do conhecimento sobre o mundo; a eliminação deste aspecto da prática 
pedagógica da educação infantil representa um retrocesso nos avanços alcançados 
com relação à função educativa da creche e da pré-escola; o que implica dizer que 
esses objetivos devem estar integrados na proposta pedagógica da instituição.  
(OLIVEIRA, 2002). 

Assim, uma educação que pretende olhar para a criança "como actores sociais de 
pleno direito e que interpreta os mundos de vida das crianças nas múltiplas 
interacções simbólicas que as crianças estabelecem entre si e com os adultos" 
(SARMENTO, 2005, p. 18), evidencia a importância de ter consciência das 
necessidades básicas da criança pequena e as razões das mudanças de 
comportamento em idades e situações diferentes, levando em conta o papel que 
tais comportamentos desempenham na vida presente e futura da criança, no que 
diz respeito a aquisições cognitivas.   

Pesquisas anteriores já confirmaram a importância de se considerar as implicações 
afetivas como forma de favorecer o desenvolvimento global da criança pequena, e 
principalmente o papel a ser desempenhado pela Educação Infantil nesse processo. 
Mas o número de investigações acerca da temática ainda é reduzido, havendo 
necessidade de mais estudos envolvendo crianças na primeira infância em 
contextos coletivos. Desta forma, apenas reforço este apontamento, salientando 
ainda que este tema precisa ser incluído com mais freqüência no campo das 
pesquisas em educação, no sentido de que seja possível obter mais subsídios 
acerca dos efeitos da emoção sobre os indivíduos e nas interações ocorridas no 
contexto pedagógico, visto ser um assunto que instrumentaliza de forma 
significativa a atuação dos profissionais ligados à educação da criança pequena. 
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