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Resumo: Esse artigo aborda as variantes que envolvem o desenvolvimento infantil segundo a
Teoria de Henri Wallon, com o foco nas percepções infantis durante o período do pensamento
sincrético, que se apresentam em dois estágios, do personalismo ao categorial. Diante da sua
complexidade, e para melhor entender as percepções da criança no período do pensamento
sincrético, que, por sua vez, identifica-se em meio a características próprias a cada uma
desses estágios, traz-se anteriormente às considerações sobre o pensamento sincrético, uma
breve apresentação de cada um dos estágios. E em anexos, alguns resultados de coletas de
dados de pesquisa desenvolvida para estudo do tema no período do 1º semestre de 2014, em
ambiente não-escolar.
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Abstract: This article discusses the variants involving child development under the theory of
Henri Wallon, with the focus on children&39;s perceptions during the period of syncretic
thinking, which are in two stages, the categorical personalism. Given its complexity, and to
better understand the perceptions of the child during the syncretic thought, which, in turn,
identifies himself amid themselves to each of these stages features, it brings up the above
considerations about the syncretic thought, a brief presentation from each of the stages. And
attachments, some results of research data collections developed for study of the subject
during the 1st half of 2014, in non-school environment.
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INTRODUÇÃO

Os estudos de Henri Wallon acerca do desenvolvimento infantil, segundo Tran-Thong (1967),
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trouxeram grandes contribuições para a compreensão de etapas sob as quais a vida da
criança se divide a partir de seu nascimento. Etapas essas que estruturam os estágios de
desenvolvimento que, ao contrário do que se pode imaginar, não constituem uma linearidade,
mas sucessivas oscilações entre evoluções que se constroem em avanços e retornos de uma
fase a outra da vida. Esses estágios apresentam ainda uma predominância de “força
propulsora” variando entre a afetividade e a cognição.

Dentre os seis estágios¹ de desenvolvimento identificados por Wallon: Impulsivo, emocional,
Sensório-motor e projetivo, Personalismo, Categorial e Adolescência, os cinco primeiros
constituíram as bases que sustentam as estruturas desse trabalho, sendo que dentre esses,
os dois estágios centrais, a saber, o quarto e o quinto estágios, compreendem o período da
vida específico ao qual se dedicam as reflexões que esse artigo pretende suscitar, por neles se
identificarem as manifestações e características mais marcantes do pensamento sincrético da
criança.

ESTÁGIOS IMPULSIVO E EMOCIONAL

(do nascimento a 1 ano)

A partir do seu nascimento o bebê entra num novo estágio de vida que não mais se configura
de forma automática. O contato com o ambiente associado às suas necessidades fará com que
se desenvolvam reações e comportamentos impulsivos, que podem se manifestar na forma de
descargas musculares, semelhantes a crises motoras, apresentando movimentos
descoordenados e desorientados.

Dentro do estágio impulsivo e emocional algumas características são marcantes e se revelam
como constituintes da fase impulsiva (período que sucede o nascimento e que perdura até
cerca do terceiro mês de vida da criança). São elas:

• Imperícia;
• Pré-consciência;
• Manifestações emocionais;
• Mobilização do meio.

Para Wallon é a partir dos movimentos que serão observadas as realizações mentais da
criança e este estudo do movimento será considerado como essencial a necessidade de
deslocação no espaço sob três formas marcantes:

• Movimentos de equilíbrio – relacionados ao reajustamento do corpo associado ao
automatismo de postura;

• Preensão e locomoção – relacionados ao deslocamento do corpo e de objetos;
• Reações posturais – relacionados a atitudes expressivas e mímicas.

Todas essas formas de movimento são explicadas como resultantes da atividade muscular
que, por sua vez, apresenta- se sob a forma de dois aspectos fundamentais: o aspecto clônico
ou cinético e o aspecto tônico. É a partir desses aspectos musculares que se detectam as
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sensibilidades íntero, próprio e exteroceptivas, cada uma ativada diante de um dos aspectos
musculares que são inteiramente distintos, no entanto estão intimamente relacionados.

Desse modo associam-se ao tônus, as sensibilidades íntero e proprioceptivas detectadas
ocorridas a partir do contato humano e o aspecto cinético considerado a partir da
sensibilidade exteroceptiva, direcionado ao mundo objetivo. No entanto, essas atividades
tônica e/ou cinética, mesmo não sendo facilmente diferenciadas constituem níveis de
predominância distintos de um estágio para outro.

O estágio impulsivo emocional caracteriza-se dentro da fase anabólica centrípeta e subjetiva,
centrada na formação do sujeito, por meio de reações difusas dentro do organismo.

Sobrepondo-se à fase impulsiva, aparece a fase emocional (período que se inicia por volta do
terceiro mês de vida e perdura até um ano) que se traduz como a forma primitiva de
linguagem da criança, perceptível a partir das emoções. Também nesta fase, ainda não se
detecta atividade intelectual, propriamente. Ocorre a predominância das atitudes emocionais,
mas não se distingue nitidamente da fase impulsiva.

Essa fase, no entanto, traz um elemento que pode ser considerado como fundante e

classificatório de sua estrutura: a maturação do cérebro médio e do sistema da camada

óptica. Aparecendo o tônus como fonte da emoção. É a partir daqui, dessa fase de maturação,

que se percebe a transformação das explosões emotivas orgânicas em ação sobre o meio,

ainda sem intencionalidade, ações de desenvolvimento interno.

Durante a fase emocional desse primeiro estágio detecta-se diversidade nas emoções,

condicionada ao tônus e aos estímulos externos. A alegria e a cólera são nuances constantes

de demonstração psíquica, no entanto, condicionadas às excitações, e o medo, por sua vez,

relaciona-se ao equilíbrio.

Portanto, o desenvolvimento emocional, relaciona-se diretamente com a envolvente, e a

constituição do estágio impulsivo emocional preconiza a interação com o meio para se

constituir com tal.

Desde o nascimento até a consolidação da emoção como fase, o ser humano se define de ser

orgânico a social, no âmbito de mediação fisiológica à mediação psíquica, porém, dependente

dos estímulos para a caracterização de cada fase de seu desenvolvimento no estágio

impulsivo emocional.

ESTÁGIO SENSÓRIO-MOTOR E PROJETIVO

(de 1 a 3 anos)
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A passagem de um estágio para outro não acontece com data marcada, faz parte de um

processo evolutivo onde cada criança, de acordo com a sua genética, com o meio em que

vive, com os estímulos que recebe, vai acontecer no entorno das idades previstas nos estudos

de Wallon.

Diferentemente do estágio impulsivo emocional, o estágio sensório-motor volta-se à

exploração do mundo, acriança se desenvolve dentro da busca pelo conhecimento do

ambiente que a rodeia.

Os movimentos agora não são mais impulsos descoordenados, a partir de um foco de atenção

ou de uma intensão de realização de movimento, a criança se movimenta no espaço

estabelecendo uma atividade denominada por Wallon de atividade relacional.

Por se tratar de uma atividade que ocorre dentro da relação com o ambiente essa, tem

relevância de sensibilidade exteroceptiva. Sensibilidade construída dentro das propriedades da

atividade cinética.

O estágio sensório-motor inaugura uma nova fase de orientação, a fase catabólica centrífuga

e objetiva, que segundo sugere o nome, consiste na preponderância das relações, da

atividade interacional, a tomada de atitude que irrompe por meio dos movimentos da sua

envolvente.

É a partir desse segundo estágio de desenvolvimento que se concretizam as chamadas

atividades circulares, atividades essas que revelam a capacidade da criança de imprimir

intencionalidade aos movimentos, estimuladas pelo campo visual auditivo. Embora a sua

estimulação seja inicialmente orgânica ela ultrapassa essa condição estabelecendo momentos

de sensibilidades próprio e exteroceptivas.

Uma série de aprendizagens ocorrerá a partir da atividade circular desde o reconhecimento

das partes do corpo até a distinção de contornos, volumes resistências, gostos e

temperaturas. Explicadas pela lei do efeito, repete-se se for satisfatório, se proporcionar

prazer.

A partir do desenvolvimento da linguagem e da marcha, muitas possibilidades aparecem e o

contato com o mundo torna-se ainda mais atraente e significativo, a partir daqui, a criança

tem mais autonomia para pegar, montar, derrubar, passar de um lugar a outro, o que amplia

as condições de aprendizagem significativamente.

A imitação surge como mais um componente que envolve o mundo infantil e é distinta dos
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gestos e é anterior à investigação própria da fase projetiva desse estágio. Ela está

impregnada de automatismo e de invenção. Relação antagônica que preconiza a natureza

dialética estabelecida na relação entre sujeito e objeto.

A partir dessa relação que se inicia com a imitação atinge-se o simulacro, que reúne a

imagem, o real e os signos a partir das atividades exploradoras, no entanto, atrelada aos

movimentos como seu condicionante, até atingir o chamado momento mágico, que se define

pela intensão da criança em provocar o acontecimento.

Após a concretização do momento mágico, dando continuidade ao seu desenvolvimento

dentro do estágio sensório-motor e projetivo, a criança se condiciona, pela capacidade de

relacionar-se com o meio, ao nascimento da representação, mais uma fase dentro desse

estágio, fase esta que sugere a continuidade e a descontinuidade, pela complexidade que a

abrange.

Compreende-se, pois o estágio sensório-motor e projetivo como parte do desenvolvimento

infantil que promove grandes e significativos avanços nos quais as relações entre a criança e o

meio numa condição de interação promotora de possibilidades que perpassam situações de

maior e menor atividade dentro das operações cinéticas.

ESTÁGIO DO PERSONALISMO

(de 3 a 6 anos)

Assim como os estágios anteriores, o estágio do personalismo não tem um dia marcado para

começar. As suas características começam a ser identificadas, aos poucos, como

desdobramentos de comportamentos e atitudes, que se direcionam a uma nova, diferente e

complexa etapa de desenvolvimento.

Esse estágio se volta à atividade centrípeta, subjetiva, desta vez centrada na formação do

caráter, tornando-se mais importante à construção desse caráter do que propriamente da

inteligência. A partir da inauguração desse estágio tornar-se-ão perceptíveis as investidas da

criança na sua constituição enquanto ser participante, integrante do meio.

Perceber-se como ser individual, porém, que participa de um meio bem mais amplo e

complexo é uma tarefa difícil e que demanda certos pré-requisitos, dentre os quais, a

constituição e maturação física, que permita a locomoção e a exploração desse meio. Essa

autonomia, ou descolamento do meio, dá-se apenas ao passo que a criança se entende como

corpo, para, a partir de então entender-se como pessoa.
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É em meio à sua envolvente que a criança desenvolve a sua identidade pessoal, estando

suscetível às implicações sentimentais e comportamentais desse convívio. Assim, o

reconhecimento de suas partes corporais, da integração entre essas partes na constituição de

seu espaço subjetivo, a relação com a sua envolvente como conhecimento social, constituem

os indícios dessa nova etapa que inauguram o início da conscientização de si como pessoa.

O estágio do personalismo constitui-se, pois, fundado em características como a

representação em detrimento à atividade motora e a construção do eu psíquico, ambas

amparadas pelas construções corporais desenvolvidas no estágio anterior. Dentre essas

construções destacam-se a linguagem verbal e a distinção de objetos.

A parir dessas construções, muitos serão os desdobramentos que desencadearão as fases nas

quais se subdivide o estágio do personalismo, é também nesse estágio que se identificam as

manifestações iniciais do pensamento sincrético.

A primeira dessas fases identifica-se como a oposição. Quando se percebem posições de

contradição com o outro por parte da criança na tentativa de impor sua vontade sobre a do

outro, negando as investidas de consenso, sem motivo ou razão aparente. A essa fase está

atribuída a ênfase do uso do “eu” ou do “meu”, pela criança; atitudes de violência ou de

mentiras para a tomada de posse do objeto desejado; o ciúme.

Sucede-se, então, outra fase, centrada na tentativa de percepção de sua exuberância; por si

mesma a criança mostra-se, exibe-se, realiza movimentos que só agora são possíveis, após a

maturação motora, que permite suavidade e destreza à realização de seus gestos. A liberdade

e a timidez estão presentes nessa fase de sedução, exibição e desejo de apegar-se a pessoas,

nessa “idade da graça” que cerca os 4 anos de idade.

A imitação é, pois, a terceira fase desse estágio e não mais se configura como cópia, a

imitação agora versa sobre um ambiente em que a representação atribui sentidos, por meio

da capacidade simbólica, às suas realizações. A identificação dos outros se torna possível e

visível a partir da representação. O plano imaginário, que agora já é possível, assim como as

linguagens favorecem essa representação, onde a ficção surge como fator indispensável ao

pensamento.

Assim, reunindo as características de cada uma das fases que envolvem esse estágio, a

criança consolida o seu eu e combina esse desenvolvimento psíquico com a riqueza de

movimentos e sensibilidades possíveis a partir de uma conjuntura de jogos de fabricação,

vivendo intensamente suas conquistas e preparando-se para mais um desdobramento, de um
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novo estágio que está por vir.

ESTÁGIO CATEGORIAL

(de 6 a 11 anos)

A partir dos 6 anos a criança começa a demonstrar mais autonomia nas suas relações com as

coisas e as pessoas, no sentido da sua constituição pessoal, pois a partir dessa idade

percebe-se em pleno desenvolvimento a capacidade de diferenciação, anteriormente muito

“embaralhadas” em meio ao sincretismo da pessoa e da inteligência. Essa autonomia lhe

permite a separação, a distinção e a assimilação que lhe favorecem o estabelecimento de

relações mais variadas.

O estágio categorial se caracteriza, primordialmente pela conquista de um novo atributo

perceptível nas crianças de 6 a 7 anos, identificado por Wallon como autodisciplina mental ou

atenção. Essa nova competência, garantida pela maturação dos centros nervosos de inibição e

de discriminação associadas à vivência, garante à criança maior tempo de concentração numa

mesma atividade, o que, por sua vez, se reflete numa menor dependência do concreto.

Nessa fase do desenvolvimento “colhem-se os frutos” pelos avanços alcançados até então nos

campos da representação simbólica e da linguagem. A autodisciplina mental compreende dois

aspectos distintos no campo de distribuição das atividades psíquicas que incidem sobre os

objetivos e sobre o tempo. Ambos constituem, pois, condição essencial à atenção.

A escola exerce função importante de desenvolvimento social, pois a criança, agora, começa a

distinguir os diferentes papéis com os quais convive. É nesse campo de relações que se

iniciam os conflitos geradores das diferenciações e organização do pensamento sincrético

ainda presente. Aos poucos as relações substituirão o campo de indefinições do pensamento

sincrético inicial.

A criança vai se desprendendo do concretismo das analogias do par (próprios do pensamento

sincrético ainda presente na sua forma de perceber o mundo), e dando início ao

desenvolvimento das imagens no campo das ideias. Mas a transição do período pré-categorial

ao categorial do pensamento e das percepções é lento, tem início com os 6 anos completos e

percebe-se realmente definido por volta dos 9 anos de idade. O que não exclui por definitivo a

presença de traços do pensamento sincrético que acompanhará a criança até a vida adulta.

A partir dos 10 até os 11 anos é que identificam-se capacidades resultantes de todo o

20/11/2018        http://anais.educonse.com.br/2014/o_pensamento_sincretico.pdf

Educon, Aracaju, Volume 08, n. 01, p.7-13,  set/2014 | www.educonse.com.br/viiixcoloquio



movimento evolutivo que envolve o estágio pré-categorial com as suas fases de maturação. A

inteligência discursiva, que se inicia com o surgimento da função simbólica vem juntamente à

capacidade de memória e atenção voluntárias e ao controle das emoções se consolidar e

reafirmar esse estágio em meio a estruturação das categorizações mentais, da abstração.

A compreensão do mundo torna-se, então, mais próxima do real, diferenciando sujeito e

objeto sob a perspectiva condicional de um sobre o outro. Explica-se, assim, o estágio

categorial como uma fase de grandes avanços pessoais. Período esse que compreende as

mudanças fundantes da perspectiva do crescimento intelectual e relacional da criança, que,

embora num estágio anterior tenha já conquistado a sua percepção como ser individual e

pertencente ao mundo que a cerca, agora vê-se diante da possibilidade de superação do

empirismo pela capacidade de percepção racional das coisas.

ESTÁGIO DA ADOLESCÊNCIA

(de 11 anos até a idade adulta)

Impulsionado, novamente o desenvolvimento, pela emoção, a afetividade, as necessidades do

eu preponderam, no entanto fundadas sobre a “rede categorial da inteligência”.

O estágio da adolescência se subdivide em fases que se opõem e se integram em três

categorias, que notadamente permeiam e definem esse estágio:

• A personalidade polivalente – caracteriza-se pela múltipla e diversa participação em

grupos sociais, identificando-se e ao mesmo tempo diferenciando-se dos demais;

• A crise da puberdade – iniciada com uma crise de oposição, a criança perde-se de si

mesma em busca do reconhecimento de si; comportamentos e sentimentos

ambivalentes em relação aos outros e à si mesma tornam-se comuns e se alternam em

variações como a timidez e a ousadia, a sedução e o desprezo, o egoísmo e dedicação

extrema ao outro; há o retorno do pensamento sobre si e o início das indagações acerca

das questões científicas e sociais do mundo;

• A consciência de si – surgem os questionamentos acerca do ser, da existência, da vida e

da morte; a reação a esse período varia social e culturalmente, de acordo com as

orientações e convivências, na busca pelo equilíbrio e dos fins, definidos por meio dos

progressos intelectuais construídos e que associados à moral e às reações sociais,

contribuirão para a formação adulta.

Reunindo características marcantes e peculiares, o estágio da adolescência apresenta
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predominância emocional, e indica as variantes que constituirão o eu psíquico e deixa “em

aberto” a busca pelas aquisições intelectuais e sociais que definirão a personalidade adulta da

pessoa.

O PENSAMENTO SINCRÉTICO

Estudos realizados em 1907, baseados em pesquisas de leituras ideovisuais com crianças

pequenas e com crianças anormais em situações educacionais; e em 1917, baseados em

testes de “imagens em desordem”, foram publicados por Decroly em 1935 trazendo a

definição da “Função Globalizadora”, que mais tarde identifica-se como a base para os estudos

publicados por Wallon, em 1979, anos depois da Conferência a Decroly, em Bruxelas - 1945,

na qual Wallon já mencionara a importância dos estudos sobre a função globalizadora para a

psicologia e a educação infantis, em seu discurso de abertura da conferência em homenagem

a Decroly. (HADDAD, 2008, p. 58)

Assim, a Função Globalizadora ou Globalização conceitua-se como fase da vida em que a

criança se baseia no aspecto de conjunto da imagem para designar um ser. Enquanto que o

Pensamento Sincrético, de forma mais complexa, compreende-se como a forma de

pensamento que se opõe à síntese e à análise, mostra-se alheio ao movimento de dissociação

e recomposição.

É importante ressaltar que a função globalizadora pode ser identificada a partir de percepções

visuais, auditivas, táteis e motoras, portanto, ela estará presente no comportamento infantil a

qualquer momento, independentemente do tipo de estímulo ou condição ambiental. Ela pode

ser percebida num desenho, numa fala, num gesto ou expressão/reação a uma situação

corriqueira ou inesperada.

Sendo assim, o comportamento da criança está suscetível a interpretações que as considerem

sem sentido ou absurdas por não coincidirem com as percepções do adulto. A partir dessa

compreensão acerca do pensamento infantil chega-se à localização desse pensamento

sincrético dentro da atividade mental onde esse se distribui por todos os domínios, a saber:

percepção, recordação, pensamento, raciocínio, expressão e ação.

O desenho é uma das formas ideovisuais pela qual o pensamento sincrético torna-se

facilmente identificável pois ele apresenta características bastante marcantes, como a forma

rígida e estereotipada dos objetos. Por essas características são classificados como

representações do realismo intelectual os desenhos que mostram representações como os
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dois olhos de um lado só da face de perfil de um animal, por exemplo.

A partir das primeiras coletas de dados realizadas com duas crianças, um menino e uma

menina, irmãos, ele com 6 anos e 10 meses, ela com 5 anos e 4 meses de idade no período

de realização da pesquisa, tornou-se mais fácil compreender algumas dificuldades ou

oposições próprias do pensamento sincrético infantil, tais como: o uno x o múltiplo, as partes

x o todo, o idêntico x o diverso, o mesmo x o outro. (Exemplos em anexo).

Considerados como as estruturas que são o elemento do pensamento, os pares aparecem sob

a condição de ponto de partida da inteligência discursiva na criança e sustentam o

pensamento sincrético em suas formações de contrastes, oposições e, contraditoriamente,

semelhanças entre os objetos. Siqueira,

Para melhor compreender as bases dessa forma de organização do pensamento (em pares)

faz-se necessário o desprendimento da linearidade adulta para a ordenação do raciocínio em

função de uma lógica de associação entre elementos própria da criança nessa fase de

desenvolvimento (o pensamento sincrético). (Exemplo em anexo)

CONCLUSÕES

“Conhecer esse processo para respeitá-lo e não apressá-lo deveria ser uma das tarefas mais

importantes de quem lida com a educação da criança pequena.” (Haddad, p. 66).

O estudo do pensamento sincrético nos possibilita acreditar que em muitos momentos de

nossa vida ele vai estar presente, sobretudo quando buscamos o entendimento de situações

e/ou assuntos aos quais nos deparamos de maneira inesperada.

A criança nessa fase necessita de estímulos, pois a superação desse sincretismo deve ocorrer

a partir de experiências e maturação mental e, somente com o desenvolvimento das

capacidades de síntese e análise.

A conscientização acerca de toda a complexidade a que a criança está envolvida durante esse

período de sua vida possibilita a percepção das potencialidades poéticas e criativas que devem

fazer parte do universo infantil de forma incentivadora de seu desenvolvimento pessoal.
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ANEXOS

1. Ex.: Realismo intelectual - [ Imagem - Cadu da Renata] - Retrata a criança tal como a

autora a percebe emocionalmente.

2. Ex.: Realismo intelectual - [Imagem - Monkey] - O macaco (de camiseta e de pé) foi

desenhado por uma criança dentro do período de expressão do pensamento sincrético.

3. Ex.: O uno X o múltiplo - [Imagem – A floresta] - Apenas um elemento [a árvore da

direita] havia sido desenhado para representar a floresta. A menina do desenho é a

própria autora que se inseriu nele e a segunda árvore apenas foi inserida após o

comentário de uma outra criança: “Uma floresta tem milhares de árvores.” Ao que a

autora respondeu: “Ah, tá bom! Então eu vou colocar mais uma!”

4. Ex.: O todo X as partes - [Imagem – Meu quarto] - As partes que formam o todo

aparecem no desenho, mesmo que de forma desorganizada, à medida que a criança

lembra de cada uma delas, ela desenha aleatoriamente, independendo do

posicionamento de cada objeto na realidade.

5. Ex.: O idêntico X o diverso - [Imagens – Minha casa e Casa do Nícolas] - As duas

representações referem-se a casas de formas idênticas, no entanto, a casa do autor do

desenho é rica em detalhes e cores (desenho da esquerda), enquanto a do amigo

(desenho da direita) apresenta representação menos elaborada e sem muitas cores.

6. Ex.: O mesmo X o outro - Diálogo registrado em uma cena do cotidiano de uma das

crianças observadas para a fundamentação desse trabalho:

A mãe chega no quarto e fala para o filho:
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- Vai lavar as mãozinhas que eu já vou colocar a mesa para jantarmos.

O filho corre até a sala e volta gritando:

- Mamãe, mamãe! A mesa está na sala!

[...]

Durante o jantar a mãe fala com o filho:

- Come o milho verde, meu amor!

O filho responde:

- Hum. Mãe, já comi todo o milho amarelo, mas o verde eu não achei, não.

7. Ex.: Características representação ideovisual do pensamento sincrético [Imagem – O fundo

do mar] - Os dois olhos do tubarão [cinza] foram desenhados do mesmo lado da cabeça,

assim como a boca que está toda visível quando deveria estar apenas o lado direito (o mesmo

ocorre com o peixe [amarelo] e com a baleia [azul]).

NOTAS

¹ Mestranda em Educação Brasileira pela Universidade Federal de Alagoas – UFAL. Graduou-se

em Pedagogia – UFAL e especializou-se em Formação de Professores e Língua Portuguesa –

UFAL. Atua como professora das séries iniciais do Ensino Fundamental pela Secretaria

Municipal de Educação de Maceió – SEMED desde 2001.

² Graduado em Letras/Literatura pela Universidade Federal de Alagoas - UFAL.

As reflexões acerca de cada um dos estágios de desenvolvimento baseiam-se nos estudos de

Tran-Thong, 1967.

Os anexos deveriam conter as imagens, mas pela impossibilidade do sistema essas somente

poderão ser visualizadas durante a apresentação no evento.
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