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Resumo 

Pré-adolescência fase na qual existem muitas transformações, pode ser marcada 

pelo inicio da puberdade. O objetivo desta pesquisa é a concepção de pré-

adolescência em Wallon. A fim de trazer um novo olhar para o tema. Especificando a 

compreensão do estágio categorial e a adolescência em Wallon, impactos das 

relações sociais no pré-adolescente e a importância da escola nessa fase. Foi 

realizado um levantamento de artigos e livros sobre o tema, tendo por suporte 

bibliotecas, banco de teses da Scielo, da Capes. Os materiais serão estudados para 

cumprir os objetivos deste estudo. E até o momento foram encontrados artigos e 

livros relacionados ao estágio categorial e adolescência e dissertação de mestrado. 

A pesquisa é documental, sendo analisados qualitativamente os dados compilados e 

estudados. Os resultados preliminares nos mostra a possibilidade de apontar a 

puberdade como o inicio da pré-adolescência, sendo sugerido que por volta de dez e 

doze anos, corresponde à pré-adolescência.  

Palavras chave: Pré-adolescência, Henri Wallon e Psicologia do Desenvolvimento. 

Introdução 

Pré-Adolescência, fase que antecede a adolescência, é complicada tanto para 

o sujeito que inicia essa fase, quanto para familiares e a escola, pois os familiares e 

escola estão acostumados com as brincadeiras de criança e quando veem que eles 

estão crescendo e se tornando, impacientes para lidar com situações estressantes, 

de reagir mal à cobrança de adultos, intolerância com o outro, não aceitam ouvir 

não ou cumprir o que se orienta, e os adultos tomam um susto e acabam não 

sabendo lidar com essas situações. Os adultos marcam e inscrevem as crianças 

nessa posição, tendo essencial parte na subjetivação aqui discutida. 

A escolha do tema surgiu diante do estudo do desenvolvimento infantil e 

adolescência da teoria dos autores Piaget, Vygotsky, Wallom e que juntos narram 

as principais transformações nas fases de formação do individuo. No meu olhar 

Wallon destacou-se por ser o autor que mais se aproxima com a visão que tenho do 

desenvolvimento infantil, que impacta nos aspectos sociais, familiares e escolares. 

O aprofundamento da teoria Walloniana foi possível, devido às aulas de psicologia 

do desenvolvimento e psicologia da aprendizagem, que me fez compara-lo com 



outros autores. Dentro desta perspectiva, podemos identificar a necessidade de 

profissionais da área para desenvolver seu trabalho com pré-adolescentes. E com a 

importante teoria de Wallon busca-se apontar sua concepção sobre o tema e assim 

servir de apoio para profissionais da área e alunos do curso de psicologia e 

pedagogia que têm interesse pelo assunto. Propiciando mais uma opção de leitura 

para compor seus trabalhos relacionados ao tema. A pré-adolescência tem sido 

encarada por muitos pais como um problema, e os profissionais que atuam com os 

jovens encontram o grande desafio de transformar esse fenômeno social visto como 

problema em solução, por essa razão se faz necessário e de extrema importância 

contribuir com pesquisas sobre pré-adolescentes, já que é uma fase pouco 

comentada por alguns teóricos do desenvolvimento. 

 Segundo Buriti (2007), na última década, as instituições de ensino 

conceituadas têm contribuído muito para o avanço da produção cientifica brasileira, 

que perto dos países de primeiro mundo ainda está engatinhando. A produção 

científica no Brasil está ligada aos cursos de pós-graduação, enquanto que nos 

países centrais, está ligada a empresas privadas, universidade e empresas públicas. 

Diante desses dados do desenvolvimento da produção cientifica no Brasil, busco 

contribuir de maneira satisfatória para o crescimento da produção cientifica, através 

desta pesquisa e me desenvolver como pesquisadora. 

Objetivo Geral  

A presente pesquisa tem por objetivo geral estudar a concepção de pré-

adolescência para Wallon e resgatar significativas contribuições de sua teoria 

visando um olhar diferenciado para o assunto em estudo. 

Objetivos Específicos 

    Tratando do tema “Concepção de pré-adolescência em Henri Wallon”, o 

presente trabalho tem como objetivo específico mostrar: 

 a compreensão do estágio categorial e a adolescência em Henri Wallon; 

 impactos das relações sociais no sujeito pré-adolescente; 

 verificar o grau de importância da escola na pré-adolescência. 



 

 Metodologia 

O método utilizado na realização desta pesquisa foi um levantamento de 

artigos e livros sobre a teoria de Henri Wallon, no recorte do tema da pesquisa 

analisando qualitativamente os dados compilados e estudados. A pesquisa 

documental é realizada tendo por suporte a biblioteca da Universidade São Judas 

Tadeu (USJT), bibliotecas públicas, o banco de teses da Scielo, da Capes, Ministério 

da Educação do Brasil, artigos de periódicos, revistas científicas e sites de órgãos 

oficiais encontrados, via sites de busca. 

Desenvolvimento 

Usou-se como palavras-chave para busca “pré-adolescentes”, “adolescência”, “Henri 

Wallon”, “estágio categorial” e “adolescência em Wallon”. A coleta foi realizada no 

ano de 2012 e os materiais foram estudados para cumprir os objetivos deste estudo. 

Será feita análise do conteúdo de livros, artigos de periódicos, revistas científicas e 

sites de órgãos oficiais encontrados via sites de busca sobre o tema em estudo e 

será feita também uma discussão dos resultados em convergência com outros 

trabalhos de análise científica sobre a obra do autor. Os resultados das buscas até o 

momento foram artigos e livros relacionados ao estágio categorial e adolescência e 

dissertação de mestrado cujo tema é “O sujeito pré-adolescente: uma visão 

multidimensional” da autora Torres (2007). 

Resultados Preliminares 

Wallon define o desenvolvimento por etapas, e cada uma delas tem um colorido 

próprio, que a cada fase se manifesta de um jeito especial. Veremos nos resultados 

preliminares as principais características dos estágios categorial e da adolescência. 

O estágio categorial é dividido em dois momentos, a primeira etapa entre seis e 

nove anos, e a segunda etapa entre dez e doze anos, entre nove e doze anos é 

possível para o jovem ligar nomes e aspecto das coisas, perceber o outro, exercitar 

a capacidade de definir e explicar uma compreensão de si e do mundo. É uma fase 

mais estável, mas é importante salientar que nesta fase o campo afetivo está frágil, 

apresentando características particulares, sempre presente na relação com 

familiares, amigos e escola.  



As características fundamentais da a Adolescência para Wallon são a crise da 

puberdade, o rompimento da tranquilidade afetiva, a nova definição da 

personalidade por conta da desestruturação devido às modificações corporais 

resultantes da ação hormonal, questões pessoais, morais e existenciais, e 

afetividade torna-se racionalizada. A puberdade para Wallon (1956) é um fato 

biológico intimamente relacionado com os aspectos psicológicos e sociais; a 

intensidade e o volume dos seus efeitos psíquicos variam muito com o modo de 

existência de uma época ou das diferentes classes sociais. É neste momento que se 

produzem nos adolescentes transformações no corpo, que são conhecidos 

principalmente pelo aparecimento dos caracteres sexuais secundários. Nos dias de 

hoje o pré-adolescente é caracterizado pelas constantes transformações de humor, 

gostos, atitudes. Por essas razões, vemos que os jovens buscam acolhimento com 

seus amigos ou adultos estranhos à família, pois eles estão numa posição de 

oposição às atitudes de familiares e escola. Aparece a necessidade de ter amigos 

com objetivos e gostos comuns; eles procuram aventuras, e ultrapassam os limites 

postulados pela sociedade na qual estão inseridos. 

 Podemos sugerir que o início da puberdade corresponde à pré-adolescência, ou 

seja, o término da infância e o início da adolescência, transição que pode causar 

alguns impactos no convívio familiar, escolar e social. Entendemos esse impacto 

devido, a cada vez mais eles serem tratados como jovens adultos, ou seja, sujeitos 

da situação, e com isso os adultos não consideram que eles estão em 

desenvolvimento ainda Torres (2007). 
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