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Introdução

O presente trabalho tem como objetivo discutir como se dá a afetividade
entre crianças da Educação Infantil por meio de interações como

brincadeiras e conflitos com base nos pensamentos de Henri Wallon e o
estágio do personalismo.



Investigando as crianças em sala de aula: Wallon e
as vinculações afetivas entre crianças de cinco anos

• Influência dos vínculos adulto-criança, criança-criança e criança-meio no
processo de ensinoaprendizagem.

• Observação de características importantes do estágio do personalismo
(imitação, oposição e sedução).

• Afetividade nas relações de jogos, brincadeiras, arte, análise emocional e
autoscopia.

Fonte: LOOS, H. GASPARIM, Liege. Investigando as interações em sala de aula: Wallon e as vinculações afetivas entre crianças de cinco anos. Educ. rev. [online]. 2013, n.29. 



Relações e conflitos entre crianças na Educação
Infantil: o que elas pensam e falam sobre isso

• O conflito enquanto fenômeno constitutivo.

• O estágio do personalismo e a negação do não eu.

• Como a agressão física e a quebra das regras estabelecidas por adultos
afeta os alunos.

Fonte: CORSI, Bianca Rodriguez. Relações e conflitos entre crianças na Educação Infantil: o que elas pensam e falam sobre isso. Educ. rev. [online]. 2011, n.42



Interação, afeto e construção de sentidos
entre crianças na brinquedoteca

• A diluição nas fronteiras entre o eu-outro.

• Vivência afetivas das relações entre crianças num espaço de
brinquedoteca.

• A significação do eu e do outro nessa relação.

Fonte: OLIVEIRA, Ivone Martins de. GEBARA, Ademir. Interação, afeto e construção de sentidos entre crianças na brinquedoteca. Educ. Pesqui. [online]. 2010, n.36



• A observação do estágio do personalismo (3 a 6 anos).

• O trabalho de pesquisa feito com crianças de cinco anos de idade.

• A forma como as interações no ambiente escolar implicam diretamente
na afetividade.

• A separação do eu e do outro entre alunos da Educação Infantil.

• A auto-observação e autoanálise enquanto sujeito afetivo.

Relação dos artigos entre si



Relação dos artigos com
materiais da disciplina

• Olhar a criança de forma integrada, como ser
transformador e que se transforma.

• Psicogenética: o estudo das origens do psiquismo
humano por meio dos primeiros estágios da vida.

• Campos funcionais propostos por Wallon, como o das
emoções e o da pessoa.

• Conflitos e antagonismos no contexto de constituição e
afirmação da identidade.

• Emoções da infância como manifestação social, a fim de
afetividade e interação com o meio.

Diante dos artigos apresentados, é possível
concluir que as interações no ambiente escolar
de modo geral tem grande relevância na forma
como as crianças afetam umas às outras e aos
integrantes do meio. Também fica evidente o
quanto a ciência, a psicologia do
desenvolvimento e da educação, assim como a
pesquisa no campo do ensinoaprendizagem
com um olhar voltado para a infância são
importantes para o avanço da compreensão da
origem do psiquismo humano.
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