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Esta apresentação tem o 
objetivo de relacionar 

três artigos da 
plataforma SciELO que 

falam sobre a Wallon e o 
estágio do personalismo 
com a disciplina de 

Psicologia do 
Desenvolvimento e da 
Educação e com o texto 
da Vera Vasconcelos.

  Introdução
Esta apresentação tem o 
objetivo de relacionar 

três artigos da 
plataforma SciELO que 
falam sobre Wallon e a 

afetividade com a 
disciplina de Psicologia 

do Desenvolvimento.



Investigando as interações em sala de aula: 
Wallon e  as vinculações afetivas entre 
criança de 5 anos.

1)Estágio do personalismo;

2)Autoscopia;

3) A importância da 
qualidade dos vínculos 
afetivos e o engajamento 
nas situações de 
aprendizagem.

Educação em Revista UFMG
Set 2013

Autores: Helga Loos-Sant-Ana; Liege 
Gasparim

Acesso pela última vez em Set 2021                         



a construção do sujeito narrador: 
pensamento discursivo na etapa 
personalista

1)A teoria Walloniana e os 
estudos contemporâneos 
sobre narrativa;

2)A narrativa e a cultura;

3)A narrativa como 
instrumento na etapa 
personalista.

   Psicologia em Estudo 
         Mar 2008
   Autoras: Vivian Hamann Smith 
   e Tânia Mara Sperb
   Acesso pela última vez em Set 2021



Relações e conflitos entre crianças na 
educação infantil: o que elas pensam e 
falam sobre isso

1)Conflitos: perigo e 
afrimação do eu;

2)Atender uma expectativa 
do adulto e 
espontaneidade;

3)O que as crianças pensam 
sobre conflitos;

4)Perspectiva Walloniana e 
o significado das 
contribuições das 
crianças.

Educar em Revista
Dez 2011

Autora: Bianca Rodriguez Corsi
Acesso pela última vez em Set 2021



Relações entre os 3 artigos e  a disciplina
Semelhantes abordagens entre os artigos;

Artigo 1 - Ser humano ou tornar-se humano;

Wallon e o papel da imitação por Vera Vasconcelos;

Coleção grandes educadores; 

Afeto e educação.
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