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CONTRIBUIÇÕES DE H. 

WALLON PARA A REFLEXÃO

SOBRE QUESTÕES

EDUCACIONAIS

Abigail Alvarenga Mahoney



❖BIOGRAFIA

Abigail Alvarenga Mahoney

 Em 1976 conclui o doutorado em educação

(Psicologia da Educação) PUC.

 No período de 1969 à 2006 foi docente titular na

PUC.

 Atualmente é presidente da fundação Aniela e

Tadeusz Ginsberg.
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Henri Paul Yyacinthe Wallon (1879 – 1962)

 Graduou-se em medicina e psicologia;

 Formado em Filosofia;

 Na Segunda – Guerra Mundial atuou como médico

psiquiatra;

 1925 criou um laboratório de psicologia biológica da

criança;

 1929, tornou-se professor da Universidade Sorbonne e

vice-presidente do Grupo Francês de Educação Nova;

 Principal motivação foi estudar as crianças e os

caminhos de suas inteligências.
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 Segundo Abigail Alvarenga Mahoney, na obra de

Wallon podemos distinguir dois eixos:

 PSICOLOGIA E EDUCAÇÃO.

(http://www.universidaduvm.mx/licenciatura-en-

psicologia/)



A CRIANÇA E O MEIO.

Maturação biológica;               Relação evolutiva;

Desenvolvimento psicológico; Conhecimento da realidade da 

criança;

(http://www.psicologia.templodeapolo.net/textos_ver.asp?Cod_textos=267&value=O%20Desenvolvimento%20Humano&civ=Psicologia%20do%20Desenvolvimento)

(http://www.jrmcoaching.com.br/blog/o-que-e-a-psicologia-do-desenvolvimento-

humano/)

http://mulher.uol.com.br/gravidez-e-filhos/noticias/redacao/2012/12/12/para-combater-o-preconceito-incentive-seu-filho-a-aceitar-a-diversidade-desde-cedo.htm

http://propagandasbrinquedosebrincadeiras.blogspot.com.br/2016/02/voce-sabe-diferenca-entre-

brinquedos.html



ESCOLA E FAMÍLIA INTEGRAM NA

PERSONALIDADE DA CRIANÇA.

Adulto          Criança          Sociedade



 Estágio do personalismo: 

- Desejo intenso de autonomia. 

 Estágio Categorial:

- A Fase dos porquês?

 Puberdade e Adolescência:

- Busca da identidade.

(http://www.ministerioplenitude.com.br/indaiatuba/index.php/ministerios/2015-03-24-02-38-48)

(http://www.neokids.com.br/blog/?p=775)

(http://elidebemcomavida.blogspot.com.br/2015/09/hoje-e-dia-de-que-mesmo-ahhhh-dia-do.html)



CONTRIBUIÇÕES DE ATIVIDADES NO

DESENVOLVIMENTO PESSOAL.

 Atividades Adaptativas;

 Planejamento de aula que desenvolva os aspectos:

(http://brincandocomoabaco.blogspot.com.br/p/3.html)

(http://bebetenkite.com.br/blog/blog/estimule-o-desenvolvimento-e-a-felicidade-do-seu-

filho/)

(http://blogdakarlitcha.com.br/wp-content/uploads/2015/04/danca-para-

crianca.jpg)
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PROJETO LANGEVIN – WALLON (1947)

Educação igualitária;

Cultura;

Sem descriminação;

Limites por aptidões.
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A ORGANIZAÇÃO PROPOSTA PELO PROJETO: 

DOIS GRAUS, CADA UM DIVIDIDO EM TRÊS

CICLOS:

3 a 11 anos – Ensino Comum

1º Grau            11 a 15 anos – Opções

15 a 18 anos - Determinação 

Pré - Universitário

2º Grau            Licenciatura

Especialização

➢ O estudo é obrigatório e gratuito de 6 a 18 anos nos dois graus.

Propõe um pré – salário no 3º ciclo do 1º grau ( 15 a 18 anos) e

um salário integral no 2º grau.



 3 anos – Escola maternal;

 6 a 11 anos – Programa único / Ensino Comum;

 11 a 15 anos – 2º ciclo / Opções de atividades:

✓ Conhecimentos científicos;

✓ Conhecimentos literários;

✓ Criança Polivalente;

 15 a 18 anos – 3º Ciclo:

✓ Desenvolvimento especializado.



Humanidades clássicas  

Seção teórica                    Humanidades Modernas

Ciências Puras

Escolas profissionais

Seção Profissional            Comércio, indústria,

agrícola, artística.

Seção prática                    Trabalhos Manuais



DOUTORA HELOYSA DANTAS.

 Possui várias publicações de livros e artigos (Wallon);

 Participou de cursos e conferências pelo Brasil;

 Considerada geneticamente Walloniana;

 Seu pai, doutor Pedro Dantas, trouxe de Paris as

ideias de Wallon para sua clínica médica em São

Paulo;



PROJETO LETRAS E LIVROS

 Iniciada em 1989 com crianças de 10, 11 e 12

anos;

 Multirrepetência de crianças não alfabetizadas

na primeira série;

 A experiência está relatada no livro ¨

Alfabetização hoje (1994)¨.

O professor é o único responsável pela má 

formação do aluno?



DESENVOLVIMENTO DO PROJETO.

 Crianças que não reconheciam letras;

 Desenvolvimento da competência e prazer pela

leitura;

 Reforço da professora;

 Trabalhos com grupos menores;

 Atuação individualizada;

 O leitor era sempre a criança;

 Reprovação zerada;

A Professora Heloysa participou do projeto até

1996.
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 Cultivar a convivência com o grupo, sem perder a
referência do individual;

 Distinção entre emoção e afetividade;

 Afetividade e a inteligência se constituem
mutuamente;

 De acordo com a professora Heloisa, a teoria de
Wallon contribuiu da seguinte forma:

➢ O professor precisa observar o melhor momento de aprendizado
para o aluno;

➢ A ação do adulto é indispensável;

➢ Considerar necessidades tônicos corporais;

➢ Cuidar da criança de forma integrada (motora, afetiva e
cognitiva).
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A SEGUNDA EXPERIÊNCIA DA PROFESSORA

HELOYSA FOI DESENCADEADO POR PROBLEMAS

DISCIPLINARES COM ADOLESCENTES.

 Atividades do projeto:

1. Observação pela professora das duas classes

durante as aulas:

✓ Aula exaustiva para os dois lados professores e alunos não se ouvem;

✓ Clima de inquietação, não de hostilidade;

✓ Professores respeitosos, competentes;

✓ Alunos respeitosos, mas inquietos, em ebulição.

2. Reunião do grupo com jogos de

autoconhecimento;
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3. Com a dificuldade de comunicação:

✓ Foi criado espaço para intimidade;

✓ Vem quem quer;

✓ Oportunidade para conversar;

4. Conversas com referência ( presente, passado e futuro):

✓ Quem sou eu?

✓ Como sou visto pelos outros?

✓ Quem serei daqui dez anos?

✓ Quem eu seria, se pudesse ser outra pessoa?

✓ Alegrias mais intensas que vivi no passado.
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PROFESSORA MARIA ISABEL GALVÃO.

 Diretora da escola de aplicação da USP;

 Possui várias publicações orientada pela

professora Heloysa;

 Fez sua tese de doutorado com referencial

Walloniano;

 Pré – Escola, Problemas disciplinares, emoções e

conflitos.



PONTOS CONSIDERADOS DA TEORIA DE

WALLON POR MARIA ISABEL GALVÃO.

 Ver o aluno como um todo, que inclui o motor ( posturas

que indicam o nível de tensão ou de relaxamento), o afetivo

e o cognitivo, amplia a sua compreensão do jogo disciplina –

indisciplina;

 Despertar constante reflexão para ligar a teoria com a

prática;

 Estar ligada á dimensão política e social embutida na

psicologia;

 Não considerar o aluno descolado da sociedade e da cultura

em que vive.



PROFESSOR ODAIR SASS.

 Programa de educação: História, política e

sociedade da pós – graduação da PUC – SP;

 Pouca influência que Wallon tem tido no Brasil;

 Idéias de Wallon que chamam sua atenção;

 Desenvolvimento psíquico e escolar unificado.



EXPERIÊNCIAS EM QUE WALLON TEM

DADO SUBSÍDIOS:

 Escola oficina do parque Dom Pedro;

 Meninos de ruas nas escolas, exigência na lei

5.692/71;

 Atividades para 150 alunos de idades de 6 a 20

anos;

 Apresentação de relatórios com os resultados do

projeto.



PROFESSORA LAURINDA RAMALHO DE

ALMEIDA.

 Vice – coordenadora e professora do Programa de Educação:
Psicologia da Educação da Pós – Graduação da PUC – SP;

 Coordena um grupo de pesquisa sobre ensino e formação de
professores;

 As idéias de Wallon importantes na formação de professores:

 Respeitar o aluno significa dar-lhe condições de aproveitar
integralmente seu tempo na escola;

 Laurinda enfatiza que Wallon é bem aceito pelos professores por
dois motivos:

✓ Porque dá direção para ação educativa; e

✓ Por que valoriza o trabalho do professor, oferecendo-lhes elementos para
desenvolver sua identidade profissional.



OPINIÃO DO GRUPO

 Entendemos que mais do que uma teoria de

desenvolvimento, Wallon nos trouxe uma direção,

enfatizou pontos a serem analisados e

trabalhados e ainda comprovou a importância do

papel que todos temos no desenvolvimento de

uma criança, pois, todo o meio em que ela esta

inserida, seja ele familiar, educativo ou social irá

interferir de forma positiva ou negativa na vida

deste ser.

 Temos uma grande responsabilidade nas mãos!
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Obrigada pela Atenção!
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