
 
 

UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE 
FACULDADE DE EDUCAÇÃO 

CURSO DE PEDAGOGIA  
 
 

 
 
 
 

VITÓRIA RIZZO ANTUNES  
 
 
 
 
 
 
 

INFÂNCIA, CORPO E CULTURA: REFLEXÕES SOBRE UMA EXPERIÊNCIA 
FORMATIVA NA EDUCAÇÃO INFANTIL 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Niterói 
2020 



 
 

VITÓRIA RIZZO ANTUNES 
 
 
 
 

INFÂNCIA, CORPO E CULTURA: REFLEXÕES SOBRE UMA EXPERIÊNCIA 
FORMATIVA NA EDUCAÇÃO INFANTIL 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Trabalho de conclusão de curso     
apresentado ao curso de Licenciatura em      
Pedagogia, como requisito parcial para     
conclusão do curso.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Orientador(a): 
Prof.a Dr.a  Maria Nazareth de Souza Salutto de Mattos 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

Niterói 
2020 



 
 

VITÓRIA RIZZO ANTUNES 
 
 
 
 

INFÂNCIA, CORPO E CULTURA: REFLEXÕES SOBRE UMA EXPERIÊNCIA 
FORMATIVA NA EDUCAÇÃO INFANTIL 

 
 
 

Trabalho de conclusão de curso     
apresentado ao curso de Licenciatura em      
Pedagogia, como requisito parcial para     
conclusão do curso.  
 
 
 
 
 

Aprovada em ____ de ____________ de 2020. 
 
 

BANCA EXAMINADORA 
 
 
 

_____________________________________________ 
Prof.a Dr.a  Maria Nazareth de Souza Salutto de Mattos (UFF)  

ORIENTADORA  

 

 
_____________________________________________ 

Prof.a Dr.a  Fernanda Ferreira Montes (UFF)  

 PARECERISTA  

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Niterói 
2020 



 
 

AGRADECIMENTOS 
 
 

A todas as crianças que passaram pela minha vida e que fizeram parte da minha formação 

como pessoa e educadora. 

 

Aos meus pais, essenciais na realização desse sonho, pelo amor, dedicação, esforços 

permanentes e, principalmente, por sempre acreditarem em mim. 

 

A todas as professoras e professores que de alguma forma me motivaram a acreditar no poder 

transformador da educação, em especial a equipe da Faculdade de Educação da UFF. 

 

À minha orientadora, Nazareth Salutto, pelos grandes aprendizados, pela atenção, pelo 

carinho e, especialmente, por me inspirar a questionar e desvendar, de maneira sensível, este 

grande enigma que é começar a vida como pessoa.  

 

Aos amigos que fiz na faculdade e que, ao meu lado, viveram essa experiência intensa de 

formação e que fizeram com que eu me sentisse acolhida, mesmo longe da casa. Agradeço, 

em particular, minhas amigas Samara e Khrisna, pela ajuda nos momentos de dúvidas e 

cansaço e pela escuta atenta, partilha, presença e cumplicidade, mesmo na distância.  

  

A toda equipe e a todas as famílias e crianças da Educação Infantil do Colégio Universitário 

Geraldo Reis (COLUNI) – UFF, por abrirem caminhos, pela confiança depositada em mim e 

pelo apoio e carinho de sempre.  

 

A equipe da Biblioteca Flor de Papel pela parceria e ajuda durante esse percurso. 

 

A todos que, de alguma forma, me impulsionaram, me inspiraram e contribuíram para essa 

trajetória. 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

E aprendi que se depende sempre 

De tanta, muita, diferente gente 

Toda pessoa sempre é as marcas 

Das lições diárias de outras tantas pessoas 

 

E é tão bonito quando a gente entende 

Que a gente é tanta gente onde quer que a gente 

vá 

E é tão bonito quando a gente sente 

Que nunca está sozinho por mais que pense estar 

 

É tão bonito quando a gente pisa firme 

Nessas linhas que estão nas palmas de nossas 

mãos 

É tão bonito quando a gente vai à vida 

Nos caminhos onde bate, bem mais forte o 

coração 

Caminhos do Coração – Gonzaguinha 



 
 

RESUMO 

Este trabalho monográfico se trata de um relato de experiência reflexivo e propositivo, que              
revisitando memórias e dando sentidos às experiências vividas no meu processo formativo,            
busca expor as descobertas, desafios, dilemas e possibilidades construídas no encontro com as             
crianças ao longo de quatro anos de estágio na Educação Infantil do Colégio Universitário              
Geraldo Reis (COLUNI) - UFF. Como a criança se relaciona com o mundo? Como a criança                
busca o outro? Como as relações são construídas? Que lugar o corpo ocupa nesse contexto?               
Essas perguntas conduzem uma reflexão sobre a dimensão corporal da criança e sua relação              
com as interações estabelecidas nas relações pessoais, pensando o lugar do corpo nesse             
contexto e o seu elo com a construção de vínculos afetivos no cotidiano institucional              
educativo. Na tentativa de respondê-las, em um primeiro momento, partimos de uma breve             
contextualização e análise documental acerca das políticas para a infância brasileira, tendo em             
vista a legislação educacional no que diz respeito aos direitos conquistados pelas crianças e à               
construção da concepção de Educação Infantil nos últimos anos, aprofundando a temática do             
cuidar e educar, a fim de fomentar reflexões sobre a qualidade das ações envolvidas nas               
relações presentes no dia a dia junto às crianças. Ampliando as análises, em um segundo               
momento, nos apoiamos em um estudo interdisciplinar, considerando a inter-relação entre           
natureza e cultura, buscamos articular as dimensões sociais (LE BRETON, 2012) e            
psíquicas-psicológicas, em diálogo com Henri Wallon (GALVÃO, 2014), do corpo na relação            
eu-outro, assumindo as experiências sensoriais-corporais-psíquicas como constitutivas do       
processo de desenvolvimento da criança. Por fim, focalizando a escola como meio social,            
lugar de interação, construção e com um importante papel no desenvolvimento da criança,             
destaca-se a importância de se (re)pensar o papel e a formação das professoras e professores               
da infância. 

Palavras-chave: Educação Infantil. Corpo. Cultura. 

  
 

 
 

 



 
 

ABSTRACT 
 
This monographic work is a narration of reflective and propositional experience, which            
revisiting memories and giving meaning to the experiences lived in my formative process,             
seeks to expose the discoveries, challenges, dilemmas and possibilities built in the encounter             
with children over four years of internship in Early Childhood Education of the University              
College Geraldo Reis (COLUNI) - UFF. How does the child interact with the world? How               
does the child seek the other? How are relationships built? What place does the body occupy                
in this context? These questions lead a reflection on the child's body dimension and its               
relationship with the interactions established in personal relationships, thinking about the           
place of the body in this context and its link with the construction of affective bonds in the                  
educational institutional daily life. In an attempt to answer them, at first, we start from a brief                 
contextualization and documentary analysis about policies for Brazilian childhood, in view of            
educational legislation with regard to the rights achieved by children and the construction of              
the conception of Early Childhood Education in recent years, deepening the theme of care and               
education, in order to foster reflections on the quality of the actions involved in the               
relationships present in the daily life with children. Expanding the analyses, in a second              
moment, we rely on an interdisciplinary study, considering the interrelation between nature            
and culture, we seek to articulate the social and psychic-psychological dimensions (LE            
BRETON, 2012), in dialogue with Henri Wallon (GALVÃO, 2014), about the body in the              
self-other relationship, assuming the sensory-corporal-psychic experiences as constitutive of         
the child's development process. Finally, focusing on the school as a social environment,             
place of interaction, construction and with an important role in the child's development, we              
highlight the importance of (re)thinking about the role and training of teachers of childhood. 
 
Keywords: Early Childhood Education. Body. Culture. 
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SOBRE OS PRINCÍPIOS DOS COMEÇOS:  

Sentidos de corpo e de formação 

 

Revisitando memórias e dando sentidos ao que foi sentido por mim durante minha             

experiência de formação, percorro neste trabalho um processo de desvendar e dar forma ao              

que foi vivido. Por isso, escolho abrir essa introdução com uma ilustração feita no meu               

percurso formativo, linguagem muitas vezes usada por mim em trabalhos finais das            

disciplinas, como forma de expressão do que compreendi e conheci conceitualmente. Sou            

filha de artista/professora, estive durante toda minha vida envolvida em assuntos e espaços             

educativos e a arte preenche minha vida desde que nasci. Acredito que essa experiência              

exerceu forte influência na minha escolha profissional e no caminho que venho trilhando até              

aqui. Agora, no processo de escrita do trabalho monográfico, fui provocada a entrecruzar             

imagem e texto para contar o tema que elegi/me escolheu. 

O interesse pelas questões levantadas aqui, emerge do meu encontro com as crianças,             

ao longo do período de quatro anos em que fui estagiária na Educação Infantil do Colégio                

Universitário Geraldo Reis (COLUNI) - UFF. Por intermédio de um relato de experiência             

reflexivo e propositivo, pretendo expor as descobertas, desafios, dilemas e possibilidades           

construídas nesse encontro, assim como a minha experiência de formação de estar no             

processo de me tornar pedagoga e ao mesmo tempo vivendo uma experiência de formação              

dentro de uma instituição de Educação Infantil. 

Partindo de uma breve contextualização e análise documental acerca das políticas para            

a infância brasileira, tendo em vista a legislação educacional no que diz respeito aos direitos               

conquistados pelas crianças e à construção da concepção de Educação Infantil nos últimos             

anos, esse espaço é entendido aqui como instância específica, com identidade e finalidade             

própria, com o um importante papel no desenvolvimento da criança, por ser diversificado,             

rico em relações sociais e oferecer oportunidades de convivência.  

Dessa forma, pensar a escola como meio social, lugar de interação e construção e a               

Educação Infantil como o primeiro espaço de educação coletiva fora do contexto familiar, traz              

à tona a importância de se refletir sobre estar com o outro, já que é no encontro, na relação, na                    
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interação, no cotidiano coletivo, que nos constituímos e nos reinventamos. Nessa perspectiva,            

o presente trabalho pretende conduzir reflexões acerca da dimensão corporal da criança e sua              

relação com as interações estabelecidas nas relações pessoais, pensando o lugar do corpo             

nesse contexto e o seu elo com a construção de vínculos afetivos no cotidiano junto às                

crianças.  

Enxergando a criança, desde bebê , como sujeito racional, que tem sentimentos, que            1

demonstra preferência e que se comunica, defendo ser papel essencial da escola se atentar              

para a relevância da dimensão corporal envolvida nesses processos, bem como para a             

qualidade das interações estabelecidas nas relações pessoais, considerando que a entrada da            

criança na escola representa um marco importante e um momento carregado de emoções, já              

que implica em separações diárias da família, adaptação a um novo ambiente coletivo de              

convivência, o relacionamento com outras crianças e adultos, as novas rotinas, a necessidade             

de compartilhar brinquedos, as refeições, o sono. 

Pensar a infância nesse contexto exige a articulação de conhecimentos de diferentes            

áreas, que se complementam e ampliam as possibilidades de compreender a criança, portanto,             

na tentativa de ampliar as análises, o presente trabalho se apoia em um estudo interdisciplinar. 

Le Breton (2006), de uma perspectiva sociológica, nos ajuda a compreender o corpo             

como: morada, fronteira, limite e lugar de contato privilegiado com o mundo, meio pelo qual               

o ser humano se expressa, se comunica, se relaciona e percebe o mundo a sua volta, por meio                  

dela, compreendemos que as experiências corporais influenciam em nossa maneira de pensar            

e agir. O corpo aparece então como uma dimensão central, ele é diálogo e ponte para o                 

mundo, é individualidade, independência e autonomia, é linguagem, comunicação e          

interação.  

Nesse sentido, considerando a perspectiva de que o corpo é socialmente construído e             

que através dele vivenciamos e expressamos os efeitos e significados que as relações exercem              

em nós, descobrimos que nossa experiência corporal está embutida num contexto, sendo ele o              

1 A partir de um debate interdisciplinar, estudos recentes no campo da Educação Infantil vêm fazendo um                 
esforço para compreender o lugar do bebê. Utilizo, neste trabalho, as categorias bebês e crianças, não para                 
dividi-los, mas por compreender suas especificidades e modos próprios de se comunicarem com o mundo. Para                
ver mais: SALUTTO, Nazareth; NASCIMENTO, A. M. (2019). Disponível em <           
https://periodicos.ufpb.br/index.php/altera/article/view/40759 >. 
 

https://periodicos.ufpb.br/index.php/altera/article/view/40759
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meio pelo qual as nossas relações são construídas e vivenciadas. Faz-se necessário então, que              

se compreenda o corpo em sua inteireza, enquanto experiência, para que seja possível             

dimensionar a sua relevância nas relações presentes nas instituições de educação           

coletiva. Brincando como algumas ilustrações que conversam com o poema Os cinco sentidos            

de Bartolomeu Campos de Queirós (2009), procuro trazer como foco a relação da criança com               

o mundo através da sua percepção corporal.  

Levando em conta que a vida é heterogênea, ao se pensar dimensões como corpo e               

infância, torna-se fundamental ainda, considerar a inter-relação entre natureza e cultura.           

Sendo assim, para participar dessa discussão, numa perspectiva psicológica, dialogamos          

também com Henri Wallon (GALVÃO, 2014), a fim de melhor compreender as perspectivas             

relacionadas ao corpo como lugar de expressão da emoção, de conhecimento de si a partir do                

outro e de construção dos vínculos afetivo entre as pessoas. Ao sensibilizar o olhar para essas                

questões, procuro suscitar reflexões sobre situações do cotidiano escolar e inspirar práticas            

que levem em conta a pessoa em sua complexidade.  

Olhar, toque, diálogo pela via corporal marcam a vida relacional da criança pequena.             

Apoiadas na pele, no toque, no contato entre os corpos, as relações entre adulto e criança e                 

das próprias crianças entre si, vão ganhando significado e construindo os vínculos afetivos             

entre as pessoas. Se pensarmos o corpo como uma casa, podemos chamar esse momento de              

encontro de casas. Mas como entrar nessa outra casa? Como planejar esse encontro? Que              

tipo de formação deve ser proporcionada à pessoa do educador, para que, em seu encontro               

com a criança, seja capaz de exercer bem o seu papel? Essas indagações me colocam aqui,                

hoje.  

Tendo em vista que estar com as crianças significa colocar-se intencionalmente           

disponível para a relação, esses princípios e questões trazem importantes contribuições para a             

compreensão dos sujeitos em formação e de seus processos e indicam a relevância de se               

ampliarem as possibilidades de compreensão quanto às condutas infantis. Entender o           

desenvolvimento como sendo constituído por redes complexas de relações da criança consigo            

mesma, com seus pares e com os adultos, indica a relevância de se desenvolver a consciência                

da importância da dimensão corporal e da afetividade com professores da Educação Infantil,             

partindo da uma vivência real, fazendo o exercício de entrar em contato consigo mesmo e               
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com o outro. Afinal, é partir das vivências e repertórios pessoais que o professor organiza,               

elabora e coloca em prática suas ações. É planejar com devida importância esse encontro de               

casas, com respeito, sutileza e reciprocidade. 
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Capítulo 2 

EDUCAÇÃO INFANTIL COMO DIREITO DA CRIANÇA 

 

A trajetória da Educação Infantil esteve sempre ligada a uma determinada concepção            

de infância construída pela sociedade ao longo da história, que carrega consigo: “ideias,             

representações, valores, que se modificam ao longo dos tempos e expressam aquilo que a              

sociedade entende em determinado momento histórico por criança, infância, educação,          

política de infância e instituição de Educação Infantil” (KRAMER, 1999, p. 207). 

No Brasil, durante muito tempo, não se teve uma legislação específica sobre a infância              

e a educação de crianças pequenas. O atendimento em creches era mantido            

predominantemente pela iniciativa filantrópica e visto como um favor às crianças           

desfavorecidas socialmente. Tinha caráter assistencialista e foi “historicamente vinculado às          

ações dos ministérios: da Saúde, da Previdência, da Assistência Social e da Justiça, mas não               

foi assumido integralmente por nenhum deles, pois não constitui dever do Estado até 1988”              

(KRAMER, 2013, p. 68). Dessa forma, restava ao Estado apenas supervisionar e subsidiar as              

entidades que atendiam as crianças.  

Posteriormente, começaram a surgir os jardins-de-infância, que diferente das creches,          

eram mantidos por iniciativa privada e definidos por seu caráter educativo de cunho             

pedagógico, destinados a educar e não “apenas” cuidar das crianças, a fim de valorizar e               

diferenciar essas novas instituições.  

Foram essas circunstâncias que aos poucos construíram a ideia de que a creche é              

destinada aos pobres, filhos de operários e domésticas (crianças a partir do primeiro ano de               

vida) e a pré-escola (jardim de infância), mantidos, sobretudo, por iniciativa privada e             

oferecidos às crianças maiores (quatro a sete anos) aos mais abastados, as mães que podiam               

cuidar de seus filhos até essa idade (KRAMER, 2013). 

A construção da identidade das creches e pré-escolas a partir do século em             
nosso país insere-se no contexto da história das políticas de atendimento à            
infância, marcado por diferenciações em relação à classe social das crianças.           
Enquanto para as mais pobres essa história foi caracterizada pela vinculação           
aos órgãos de assistência social, para as crianças das classes mais abastadas,            
outro modelo se desenvolveu no diálogo com práticas escolares. Essa          
vinculação institucional diferenciada refletia uma fragmentação nas       
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concepções sobre educação das crianças em espaços coletivos,        
compreendendo o cuidar como atividade meramente ligada ao corpo e          
destinada às crianças mais pobres, e o educar como experiência de promoção            
intelectual reservada aos filhos dos grupos socialmente privilegiados        
(BRASIL, 2009, p. 1).  

A conquista do direito das crianças pequenas a educação em creches e pré-escolas             

transpassa as fronteiras do campo da educação. Não há como falar na construção de uma               

pedagogia da infância sem levar em consideração o contexto social e político das             

mobilizações e lutas sociais, principalmente das mulheres brasileiras, de crítica ao papel            

tradicional da mulher na família e da defesa da responsabilidade de toda a sociedade em               

relação à educação das novas gerações (KRAMER, 2003).  

Em resposta a esses movimentos sociais em defesa dos direitos das crianças, com a              

Constituição Federal de 1988, é atribuído ao Estado à garantia do "atendimento em creche e               

pré-escola às crianças de zero a seis anos de idade" (Cap. III, Art. 208, Inciso IV), como um                  

direito da criança pequena e dos trabalhadores urbanos e rurais (artigo  7º, inciso XXV). 

O artigo 227 declara que “é dever da família, da sociedade e do Estado assegurar à                

criança e ao adolescente, com absoluta prioridade, o direito à vida, à saúde, à alimentação, à                

educação, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à               

convivência familiar e comunitária, além de colocá-los a salvo de toda forma de negligência,              

discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão”. 

A partir daí, a criança é então inserida no mundo dos direitos humanos. Em 1990, o                

Estatuto da Criança e do Adolescente - ECA (Lei nº 8069/90) prevê no Art. 15: “A criança e o                   

adolescente têm direito à liberdade, ao respeito e à dignidade como pessoas humanas em              

processo de desenvolvimento e como sujeitos de direitos civis, humanos e sociais garantidos             

na Constituição e nas leis”.  

Com base nos princípios presentes na Constituição Federal, a Lei de Diretrizes e Bases              

da Educação Nacional (Lei nº 9394/96) atribuiu um norte a educação nacional e teve uma               

importante contribuição para o início de uma nova concepção de Educação Infantil no país, à               

medida que passou a reconhecer as creches e pré-escolas (crianças de 0 a 6 anos) como                

primeira etapa da educação básica do sistema educacional. As creches deveriam atender bebês             
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e crianças pequenas de até três anos de idade (art. 30, I) e, à pré-escola, às crianças de quatro e                    

cinco anos de idade (art. 30, II), e não fez distinção de função entre ambas.  

As novas Diretrizes Curriculares Nacionais da Educação Infantil (DCNEIs) aprovadas          

pelo Conselho Nacional de Educação em 2009 (Parecer CNE/CEB nº 20/09 e Resolução             

CNE/CEB nº 05/09) surgem como instrumento orientador da organização das atividades           

cotidianas das instituições de Educação infantil, “reunindo princípios, fundamentos e          

procedimentos para orientar a elaboração, planejamento, execução e avaliação de propostas           

pedagógicas e curriculares”, rompendo com a tradição assistencialista ligada à história das            

creches e pré-escolas, que então passam a serem entendidas como instituições educativas. 

Segundo o Art. 4° das DCNEIs (2009), a criança é um sujeito histórico, detentor de               

direitos, que nas interações, relações e práticas cotidianas que vivencia, constrói sua            

identidade, brinca, aprende e produz e é produzida na cultura. Considera-se a criança como              

centro da prática pedagógica e o professor interlocutor, par privilegiado, que pode encorajá-la             

a ampliar seus saberes e se apropriar do que for significativo acerca do mundo. 

De acordo com o Art. 9°, “as práticas pedagógicas que compõem a proposta curricular              

da Educação Infantil devem ter como eixos norteadores as interações e a brincadeira” (p. 21),               

promovendo o conhecimento de si e do outro. 

Em relação às propostas pedagógicas, o documento registra que as instituições devem            

respeitar os seguintes princípios: 

I – Éticos: da autonomia, da responsabilidade, da solidariedade e do respeito            

ao bem comum, ao meio ambiente e às diferentes culturas, identidades e            

singularidades;  

II – Políticos: dos direitos de cidadania, do exercício da criticidade e do             

respeito à ordem democrática;  

III – Estéticos: da sensibilidade, da criatividade, da ludicidade e da liberdade            

de expressão nas diferentes manifestações artísticas e culturais (BRASIL,         

2009, p. 19).  
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E situa ainda, o cuidado como algo indissociável ao processo educativo, ou seja, como              

parte integrada da educação, temática que será aprofundado ao longo do trabalho,            

considerando a sua relevância no processo de superação da dicotomia histórica construída            

entre esses dois processos e o meu encontro com as crianças, no espaço da Educação Infantil -                 

COLUNI (UFF), tendo em vista as singularidades da infância e, portanto, a complexidade das              

ações envolvidas. 

As práticas pedagógicas devem ocorrer de modo a não fragmentar a criança            
nas suas possibilidades de viver experiências, na sua compreensão do mundo           
feita pela totalidade de seus sentidos, no conhecimento que constrói na           
relação intrínseca entre razão e emoção, expressão corporal e verbal,          
experimentação prática e elaboração conceitual. As práticas envolvidas nos         
atos de alimentar-se, tomar banho, trocar fraldas e controlar os esfíncteres,           
na escolha do que vestir, na atenção aos riscos de adoecimento mais fácil             
nessa faixa etária, no âmbito da Educação Infantil, não são apenas práticas            
que respeitam o direito da criança de ser bem atendida nesses aspectos, como             
cumprimento do respeito à sua dignidade como pessoa humana. Elas são           
também práticas que respeitam e atendem ao direito da criança de           
apropriar-se, por meio de experiências corporais, dos modos estabelecidos         
culturalmente de alimentação e promoção de saúde, de relação com o próprio            
corpo e consigo mesma, mediada pelas professoras e professores, que          
intencionalmente planejam e cuidam da organização dessas práticas        
(BRASIL, 2009, p. 9 - 10). 

Logo, currículo e cotidiano possuem uma relação inseparável na Educação Infantil. O            

currículo está no modo como se aprende cotidianamente, necessita ser sustentado nas            

relações, nas interações e em práticas educativas voltadas para as experiências concretas da             

vida cotidiana, como: dormir, comer, tomar banho, brinca. Todos esses são momentos em que              

a crianças aprende e constrói suas relações com mundo.  E se a vida cotidiana é curricular, a                 

organização das experiências de aprendizagem precisa garantir à criança seu direito de viver a              

infância e se desenvolver, construindo saberes a partir de experiência que produzam sentido.             

(BRASIL, 2009, p. 15) 

O currículo da Educação Infantil é concebido como um conjunto de práticas            
que buscam articular as experiências e os saberes das crianças com os            
conhecimentos que fazem parte do patrimônio cultural, artístico, científico e          
tecnológico. Tais práticas são efetivadas por meio de relações sociais que as            
crianças desde bem pequenas estabelecem com os professores e as outras           
crianças, e afetam a construção de suas identidades (BRASIL, 2009, p. 6). 

Importante pontuar que esse trabalho está sendo redigido em meio à pandemia de             

Covid-19, em um contexto de isolamento social, momento que vem levantando diversas            
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reflexões e discussões sobre a identidade da Educação Infantil. Considero o trajeto percorrido             

até aqui de extrema importância para ajudar a esclarecer essa questão e também uma              

oportunidade para desvendar, com base nas orientações presentes nas DCNEI (2009), o que             

não é sua função. 

O termo “educação”, diferente do termo “ensino” presente nos outros segmentos que            

compõem a educação básica brasileira, carrega um significado e uma intenção. O ensino de              

conhecimentos sistematizados e tradicionalmente vinculados à lógica escolar não dá conta do            

universo complexo dos mundos da infância porque, ao segmentar o cotidiano em disciplinas,             

reduz as possibilidades do poder do pensamento complexo das crianças (BARBOSA, 2009, p.             

51). Desse modo, não se configura como uma função da Educação Infantil instruir as crianças               

no sentido de formalizar conceitos e não cabe também, uma organização em áreas do              

conhecimento. 

Com vista à inteireza das crianças, a escola como um direito precisa ser um espaço               

para as crianças se emanciparem e construírem significados, para alcançarem um mundo            

diverso e plural, possibilitando condições, oportunidades e tempos para que possam vivenciar,            

de forma efetiva, uma experiência cotidiana de qualidade no contexto institucional. 
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Capítulo 3 

EI - COLUNI (UFF): O ENCONTRO COM AS CRIANÇAS  

O chegar não é mais valioso que a andança. (...) o           

encontro é precioso e necessário .  2

 

Iniciei a graduação em Pedagogia na Universidade Federal Fluminense - Niterói no            

segundo semestre de 2015. Em 2016 iniciei uma bolsa de estágio na Educação Infantil do               

Colégio Universitário Geraldo Reis (COLUNI) - UFF, onde permaneci até o meu último             

período de graduação. Portanto, ao longo de boa parte do curso de formação, além dos               

estágios obrigatórios de pesquisa e prática pedagógica, tive a oportunidade de estagiar e             

desenvolver projetos nesse espaço, que se baseia no tripé da universidade de pesquisa, prática              

e extensão. 

Além disso, muitos assuntos tratados no curso de Pedagogia se faziam presentes no             

cotidiano vivo da escola, me ajudando a articular prática e teoria. Meu interesse pelas              

questões levantadas neste trabalho nasce desse encontro, meu com a graduação, meu com as              

crianças e com um espaço potente de formação de professores.  

Na Educação Infantil - COLUNI (UFF), o atendimento às crianças é integral, exceto             

na sexta-feira, em que o turno da tarde é reservado para reuniões pedagógicas de formação               

com estudantes e professores da equipe. Um espaço crítico potente de debates e reflexões,              

onde questões, dúvidas, alegrias e desafios são socializados, visando ampliar, aprimorar e            

sensibilizar o olhar do educador sobre o que se vê, escuta e faz, cooperando para a construção                 

da identidade profissional dos estudantes e entrelaçando teoria acadêmica a um cotidiano            

educativo vivo. 

Ao longo dessa experiência descobri que todo esse exercício de partilha e reflexão             

coletiva só se constrói e ganha sentido através do registro, prática utilizada na instituição              

como parte do planejamento e do processo de avaliação, como bem defende Ostetto (2008): 

A proposta de registrar a experiência vivida, descrevendo e analisando a           
complexa trama do cotidiano educativo, com seus fios, laços e nós, tem sido             

2 Trecho retirado do vídeo Caminhando com Tim Tim. Disponível em <https://youtu.be/UU5-hkBH2rw>. 

https://youtu.be/UU5-hkBH2rw
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apontada e assumida como essencial para a qualificação da prática          
pedagógica. [...] Ao escrevermos nossas experiências, nosso fazer ganha         
visibilidade, torna-se documento ao qual podemos retornar para rever o          
vivido, atribuindo-lhes significados e projetando outros fazeres desejados ou         
necessários. Por meio do registro, travamos um diálogo com a nossa prática,            
entremeando perguntas, percebendo ida e vindas, buscando respostas que         
vão sendo elaboradas no encadeamento da escrita, na medida em que o            
vivido vai se tornando explícito, traduzido e, portanto, passível de reflexão           
(OSTETTO, 2008). 

As formas de registro utilizadas podem ir além da escrita: fotografias, áudio, vídeos, e              

as próprias produções das crianças, integram elementos essenciais e são entendidos também,            

como um espaço pessoal, onde podem ser registradas as dúvidas, falhas e dificuldades             

sentidas, servindo como autoavaliação do educador e como um caminho para os próximos             

passos do planejamento. 

Uma experiência de abertura da sensibilidade para estar, escutar e acolher as culturas             

infantis, características indispensável para uma ação educativa que se abre a construção de um              

campo de significações produzidas no processo e no encontro. Escutar as crianças, o que              

sabem e querem saber e observar seus diferentes jeitos de ser e de aprender, por intermédio de                 

uma escuta sensível e de um olhar atento para perceber as experiências das crianças no               

mundo, é responsabilidade importante do professor na Educação Infantil. Registrar, desse           

modo, manifesta-se como uma estratégia que sustenta essa ação educativa, no diálogo com os              

processos de aprendizagem e desenvolvimentos das crianças.  

Nesse espaço, as crianças são dividida em 3 grupos multi-idade, o grupo Vermelho,             

Verde, Amarelo, com crianças de 3 a 5 anos e o grupo Azul com crianças de 1 ano e 11 meses                     

a 2 anos e 11 meses. E o ingresso na instituição é por meio de um sorteio público aberto a                    

toda a comunidade. 

Os grupos multi-idade favorecem não só a convivência entre idades, mas as trocas             

culturais, de conhecimento e de experiências, e por este motivo é importante compreender as              

peculiaridades dessas relações que se estabelecem. As crianças contribuem reciprocamente          

para o desenvolvimento umas das outras, isto é, a heterogeneidade das turmas está atrelada a               

experiência, ao “aprender fazendo” executado coletivamente. Da Matta (2012), em seu artigo            

sobre essa proposta, defende que: 
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[...] Ao contrário do individualismo, da padronização e da normatização da           
escola hegemônica, a multi-idade parece favorecer a convivência de muitos          
diferentes e singulares: nas idades, nos grupos culturais, nos conhecimentos,          
nas experiências, nas condições físicas e mentais. Não cabe a idealização de            
um aluno nem há a ilusão de uma suposta turma homogênea. Não há             
parâmetros definidos, limitadores, homogeneizadores. Não se pode       
determinar, a priori, o que o aluno deverá ser capaz de fazer nem há uma               
resposta estandardizada para o que esperar do aluno em cada faixa etária. As             
crianças serão capazes de muitas coisas, mas não é possível, nesta proposta,            
pretender antecipar ou especificar quais (DA MATTA, 2012, p. 192). 

Essa vivência em grupo tem um papel fundamental, reconhece a importância de se             

criar condições para o sujeito conviver de forma crítica e competente com a diversidade. 

O incentivo à autonomia é uma particularidade na proposta educativa. Os horários das             

refeições e escovação dos dentes são um exemplo dessa valorização, onde tudo é feito pelas               

crianças na medida do possível, possibilitando que elas tentem resolver questões, situações e             

conflitos, em um ambiente que proporciona esse agir com autonomia e uma organização do              

espaço físico que propicie a exploração, o diálogo, o prazer e a invenção. 

A brincadeira é considerada como um dos eixos fundamentais do processo           

educacional, entendida como atividade cultural com importante papel no processo de           

desenvolvimento, de aprendizagem, de construção da subjetividade e de produção cultural,           

podendo ainda ser concebida como uma troca simbólica de sentidos, de construção de             

significados e como canal de diálogo com o mundo. 

O brincar abre para a criança múltiplas janelas de interpretação,          
compreensão e ação sobre a realidade. Nelas, as coisas podem ser outras, o             
mundo vira do avesso, de ponta-cabeça, permitindo à criança deslocar-se da           
realidade imediata e transitar por outros tempos e lugares, inventar e realizar            
ações/interações com a ajuda de gestos, expressões e palavras, ser autora de            
suas histórias e ser outro, muitos outros: pai, mãe, cavaleiro, bruxo, fada,            
príncipe, sapo, cachorro, trem, condutor, guerreiro, super-herói... (BORBA,        
2012). 

Dessa forma, a estratégia pedagógica está apoiada por um modo de aprender não mais              

linear e centrado no professor, mas nas relações professor-criança e criança-criança, e            

construído a partir da busca de informações em torno de temas de interesse do grupo, na qual                 

o professor atua como mediador no sentido de possibilitar diferentes intercessões das crianças             

com o conhecimento, em um movimento de partilha e elaboração de sentidos, que se dá no                

encontro geracional e no compartilhamento de repertórios entre crianças e adultos. 
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Certa manhã, com a ajuda das crianças, dispomos as frutas trazidas de casa             
sobre a mesa coberta com uma toalha estampada. A proposta é, além de             
experimentá-las, usá-las para compor mandalas. Todos parecem ansiosos        
para comer e disputam os lugares mais próximos das frutas de preferência,            
que vão sendo apresentadas sem muita ordem. Adultos e crianças vão           
mostrando e nomeando as que conhecem, gostam e trouxeram. Alguns          
olham maravilhados o espiral de casca de laranja que se forma diante dos             
olhos, outros apressam-se em pegar o que está ao alcance das mãos, que             
pequenas e ágeis se ocupam de cortar, amassar, esmagar e levar a boca. O              
cheiro das frutas se alterna à medida que são mexidas, trocadas de lugar ou              
fatiadas. A grande melancia e o par de melões se sobressaem em meio às              
outras, até que o solitário maracujá recém-cortado ao meio chama toda a            
atenção para si. Logo que o cheiro forte e adocicado é percebido solicitam             
que seja passado de mão em mão e levam cuidadosamente ao nariz. As duas              
bandas do maracujá são observadas de perto e não demoram em ter sua             
poupa escorregada para dentro de uma boca lambuzada que em seguida se            
retorce em careta. Os corpos se esticam para alcançar as frutas que estão             
longe. Cascas, caroços, caldos e sumos deslizam pelos braços e ganham o            
chão. A menina contorna calmamente o prato de papel com as uvas, uma a              
uma, colocadas lado a lado, e diz que roxo é sua cor favorita. Algumas              
crianças já levantaram e agora brincam de empilhar peças ao nosso lado, mas             
ainda vem até a mesa duas ou três vezes buscar pedaços de maçã (Caderno              
de registros da autora. 2019). 
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Comer: atividade da vida cotidiana que envolve rituais, gostos, cheiros, texturas. Uma            

mandala de frutas: estética, sensibilidade, ludicidade. Olhando, no momento presente, para as            
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vivências construídas, trago esse recorte do vivido para ilustrar uma conjunção de princípios e              

práticas que englobam os muitos sentidos do corpo e sua construção de sentidos na vida               

compartilhada, na relação, revelando uma organização de condições favoráveis para          

experimentar, oportunidades para novas sensações e tempo para sentir e saborear o mundo.  

Os primeiros encontros do corpo sensível com o mundo, suas cores e            
luminosidades, seus sons e odores, suas texturas e sabores vão compondo em            
nós saberes que nos colocam no mundo, pois são por nós incorporados como             
significados. Pela sensibilidade do corpo, a experiência vital do e com o            
mundo se faz em nós a cada instante, em presença [...] (RICHTER, 2016, p.              
22). 

Considerando essa elaboração de mundo e a ampliação de repertório como           

intencionalidade educativa, mediada por um espaço onde é possível manifestar e construir            

ações autônomas e projetar interesses individuais e coletivos, a criança participa do            

planejamento, da busca de informações, da avaliação das atividades, se apropriando do            

conhecimento produzido, ao mesmo tempo em que o transforma e recria. Para que isso seja               

possível, a organização do espaço busca prioriza a pluralidade de possibilidades de acesso a              

materiais, materialidades e objetos com os quais as crianças podem experimentar-se:           

desenhar, cantar, narrar, pintar, dançar, contar, tocar, dramatizar, como formas de manifestar e             

expressar a sua relação com as coisas e as pessoas. 

Nos dias de tinta, os olhos atentos e brilhantes transparecem a euforia e             
alegria causada pelas cores vivas. Em pouco tempo os pratos e potes            
recebem mãos, pincéis, rolinhos, galhos do parque, cotovelos, joelhos e pés           
que em seguida se esparramam pelas superfícies. Papéis, caixas, mesas,          
tecidos. Chão, Árvores, bancos, paredes. O pincel desliza vagarosamente por          
cada dedo, movimento de vai e volta acompanhado com interesse pelos           
olhos. As mãos curiosas investigam a mistura dos tons de amarelo. O rolinho             
encontra resistência em deslizar pelos nós da árvore. O bebê observa a marca             
vermelha de seu pé no chão. Uma nova pesquisa a cada encontro entre             
crianças e cores que escorrem pelo corpo todo. Manchar, pintar, colorir.           
Sentir a tinta ultrapassar os limites do tecido e ganhar a pele. Experimentar             
com as bochechas, a boca e a língua o gosto do azul-escuro. Manchar-se,             
pintar-se, colorir-se, em um amontoado de braços, pernas, barriga, dedinhos          
e bocas multicor. Perceber que assim como as cores se misturam e criam             
novas cores, quando sentimos a tinta em nosso corpo os sentidos se            
misturam e criam novos sentidos (Caderno de registros da autora. 2019). 



24 
 

 



25 
 

No fragmento acima, vemos a criança como centro da prática pedagógica, como            

protagonista na construção de conhecimento de si e do mundo. Vemos liberdade de             

expressão, transformação e alargamento dos limites de percepções, expressões do corpo,           

manifestações artísticas. Ética, política e estética, princípios experimentados de corpo inteiro. 

Ao mesmo tempo, educação e formação cultural nos mobilizam e nos situam            
em um conjunto de valores, crenças e comportamentos, deslocam-nos de          
hábitos e nos fazem pertencer a um lugar e a um coletivo. Nossa história, na               
coletividade, configura-nos, impregna-nos de sentidos e nos faz sentir o          
mundo de modo singular e plural ao mesmo tempo. Singular porque esta            
vida é minha vida, neste lugar e neste tempo que particularizam meu            
imaginário e minha percepção, meus humores e amores, meus saberes e           
meus fazeres, enfim, porque é única. Plural porque compartilho com aqueles           
com quem convivo uma história de valores, sentimentos, língua, ideias,          
modos de morar e de vestir, crenças e hábitos. Na convivência, juntos,            
participamos de uma rede de significados e nela significamos nossas          
particularidades (RICHTER, 2016, p. 18). 

A experiência é o que nos acontece e para que ela seja vivida com intensidade, o                

planejamento precisa ser flexível, aberto às descobertas, imprevistos e mudanças, torna-se           

necessário oferecer tempo para as crianças aprenderem e se aprenderem. Compreendendo que            

as ações educativas ocorrem em todos os espaços com todas as pessoas envolvidas, ela precisa               

ser necessariamente coletiva e alcançada por um processo cotidiano de reflexão que convida à              

democratização das decisões. Por isso, existe uma rotina que prevê alguns horários que não              

podem ser negociados e, a partir daí, pode-se combinar com as crianças o que é possível para                 

estruturar os outros momentos do dia.  

Os dias de tinta e calor pedem sempre chuveirada no parque. Água que             
escorre até a terra e convida pulos na lama que lambuzam o corpo todo.              
“Olha, é lama, ebaaaa, tem lama”, anunciam com alegria as crianças, junto            
ao cheiro de terra molhada. Uma terra úmida, melequenta, geladinha,          
gostosa, que por convite da falta de roupa, passeia pela pele. Os potes antes              
lambuzados de tinta viram agora apetrechos para uma intensa guerra de           
água. Em momentos como esse, cheios de sensações, experimentamos a          
delícia de uma boa gargalhada compartilhada com alguém que se confia, de            
um banho prazeroso, de sentir a terra, do contato com a água, de poder estar               
sem roupa, de sentir o nosso corpo e o mundo a nossa volta. (Caderno de               
registros da autora. 2019). 
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Durante essa experiência, eu, Vitória, estudante, um corpo cognoscente, que se vê às             

voltas com estudos e legislação, me encontro com meu corpo-cognoscente-vivo-brincante,          

com a Educação Infantil, com as crianças. Todo esse caminho foi percorrido repleto de              

aprendizados, descobertas e desafios, uma experiência que me convidou a ver além do que              

parecia provável, tornando meu olhar mais acolhedor nos momentos de observar           

cuidadosamente as relações, reações, interações e as minhas ações. 

 

 

3.1 Corpo - encontro  

Olhar é fantasiar sobre aquilo que está escondido        
atrás das coisas.  

 
Bartolomeu Campos de Queirós, 2009, p. 9. 

 

No início desse encontro, passei por um longo período de adaptação, de entender como              

tudo funcionava e qual era o movimento das crianças e adultos. Precisei de tempo para               

entender a importância da brincadeira livre e o motivo de não existir uma rotina amarrada e                

totalmente preenchida. E que por mais que parecesse caótico, era importante que as crianças              

realizassem tarefas como arrumar a cama e servir a própria comida e, mais importante que               

isso, percebi a extrema importância em identificar os momentos de intervir ou não.  

Com o tempo meu olhar ganhou novas lentes e junto com elas veio também à               

sensibilidade, consegui descobrir detalhes e aos poucos fui me encantando com o cotidiano             

junto às crianças e a infância me despertou certo fascínio e tamanha curiosidade. Me vi então,                

submersa em muitas questões: Como a criança se relaciona com o mundo? Esse movimento              

da criança de significar o mundo na relação com o outro e nas experiências que vivência                

compõe o planejamento como deveria? Como a criança busca o outro? Essas são             

dimensões/ações valorizadas pelos educadores? 

Em 2017, já com um repertório maior de experiência e começando a encontrar             

algumas respostas para algumas dessas questões, tive a minha primeira experiência em um             

grupo com crianças mais novas. No Grupo Azul, junto às crianças de 2 a 3 anos, mais uma                  
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vez estava a minha frente o desafio de conhecer seus diferentes jeitos e preferências, mas               

agora, mais do que nunca, era preciso perceber gestos e olhares. 

Ao chegar no grupo, muitas crianças estavam no processo de desfralde, e xixis na              

calça, banhos e trocas de roupa faziam parte de quase todos os momentos de nossa rotina de                 

cada dia, o que era novo para mim. Ao longo dos dias, fui percebendo que junto às crianças                  

mais novas, grande parte da rotina é dedicada ao ritual de chegada, aos momentos de               

alimentação, troca, banho, descanso… e que cada um desses momentos se baseia na relação,              

no estar junto, no contato entre os corpos. 

O trocador logo abaixo da janela nos proporciona dar “oi” aos amigos            
brincando no parque, ouvir o barulho da família de micos que vive no             
frondoso ingá, um vislumbre do campus cheio de estudantes indo e vindo e a              
mudança de temperatura com a chuva de vento que invade o banheiro            
despenteando os cabelos e fazendo com que seja necessário fechá-la por um            
tempinho. É o momento da troca de fraldas. Contemplar o que quer que             
encontremos do outro lado da janela faz parte desse momento, que também            
tem olho no olho, conversas sobre o dia, cantoria e brinquedos queridos.            
“Vou te colocar no trocador.” Avisa o menino ao Buzz lightyear que ganha             
fraldas grandes demais para o seu tamanho, imitando a frase que ouve das             
educadoras a cada troca. Tem também quem já está a caminho de se despedir              
desse momento e ensaia o uso do vaso sanitário, o que não significa a              
ausência da necessidade de aconchego, acolhimento e presença do adulto.          
H* nos ajuda a compreender isso quando, certa manhã, com receio de sentar             
no vaso pede ao adulto que a acompanha um abraço. Na segurança do             
abraço, H* se sente confiante para fazer xixi. O corpo disponível da            
educadora, agachado junto ao da criança, ampara com afeição e seriedade           
seu momento de medo. A garantia da presença confirma a manutenção dos            
vínculos afetivos e da relação íntima de conforto e proximidade que se            
constrói a cada fralda trocada, a cada banho, a cada abraço, a cada olhar.              
(Caderno de registros da autora. 2019). 
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Aos poucos, no partilhar da vida cotidiana, aprendemos a nos conhecer, a saber             

quando o sono ou a fome chegam, como cada um gosta de dormir, como cada um gosta de                  
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comer, as histórias que gostam de contar, o que chateia e o que alegra. Cotidianamente, nos                

ensinávamos sobre nossos limites, gostos, desejos, e preferências. 

Na hora do descanso, com as luzes apagadas e uma música calma e baixinha,              
as crianças são convidadas pelo espaço e pelo próprio sono, que se aproxima             
e dá sinais em forma de choro alto e olhos que coçam, a deitarem em suas                
caminhas dispostas pela sala. Algumas precisam de carinho e presença para           
adormecer, outras preferem ficar sozinhas ou acompanhadas dos bichos de          
pelúcia e chupetas. Há quem durma de bumbum para o alto, com o dedo na               
boca e até fazendo carinho em alguém. Por vezes o corpo pede uma última              
corrida em volta da sala e acaba por pegar no sono no tapete da roda ou na                 
cabana. Tem dias que só um colo afetuoso afasta o pesadelo que interrompeu             
o sono tranquilo. Cada criança nos ensina como gosta e quer dormir.            
Tapinhas no bumbum, cafuné, carinho na testa, nas costas, um balanço suave            
ou até um pouco intenso. Nem sempre nos explicam suas preferências com            
palavras. O olhar, o gesto, a conexão e o vínculo denunciam a necessidade             
do corpo que pede um momento para se aquietar, aconchegar, ouvir uma            
história, ganhar um abraço, falar no ouvido e enfim, dormir. (Caderno de            
registros da autora. 2019). 
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Junto às leituras e discussões trabalhadas na graduação, essas experiências          

despertaram minha curiosidade e inquietação para a questão da dimensão corporal e seu elo              

com a construção de vínculos afetivos na Educação Infantil, ponto que está bastante vinculada              

à temática do cuidar e educar, um debate muito presente nesses espaços de formação onde me                

encontrava. Por isso, esses são assuntos que venho observando e refletindo desde então, tendo              

em vista as singularidades da infância e, portanto, a complexidade das ações envolvidas.  

Como vimos anteriormente, a trajetória da Educação Infantil carrega tensões entre as            

esferas da assistência e educação, o que contribuiu para a origem dos desafios enfrentados              

hoje em relação à integração das práticas de cuidar e educar. Os estudos de Guimarães (2018),                

Barbosa e Quadros (2017), Montenegro (2005) e Macêdo e Dias (2006), nos ajudam a              

entender melhor essa questão e a desvendar o quanto ela está relacionada às temáticas              

relativas à dimensão corporal. 

A partir dessas leituras tornou-se visível que a desvalorização do corpo em nossa             

sociedade está apoiada em uma visão dualista de homem, que o divide entre corpo (cuidar) e                

mente (educar) ou razão e emoção (MONTENEGRO, 2005), e consideram as atividades            

relacionadas aos cuidados corporais menos importantes em relação às que lidariam com a             

mente e a racionalidade, e que assim acabam por desprestigiar essas atividades, que são              

muitas das vezes relacionadas ao que é doméstico, feminino, de ordem das emoções, questões              

desqualificadas em nossa sociedade patriarcal e racionalista (GUIMARÃES, 2018, p. 4-5). 

Outro ponto importante que devemos ressaltar, é que essas ideias vinculam o ato de              

cuidar apenas ao que é referente ao corpo. Dessa forma, o cuidado é visto meramente como                

higienista e assistencialista, focado na proteção e prevenção, como por exemplo, levando para             

a esfera da Educação Infantil, dar conta da rotina de alimentação, banho, sonho e a educação                

como instrução, transmissão de conhecimentos e valores. Este movimento parece ter gerado            

uma espécie de consenso de que assistência é o oposto de educação, sem considerar a                

possibilidade  das duas coisas andarem juntas (GUIMARÃES, 2018, p.3). 

Por isso, muitas vezes, na rotina diária de uma instituição de Educação Infantil, os              

cuidados corporais não são reconhecidos na sua real importância, ocorrendo de forma fugaz e              

muitos detalhes importantes acabam se perdendo no decorrer do dia-a-dia. Dessa forma, o             
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desafio atualmente consiste em “compreender que são ações do campo da educação tanto             

aqueles que envolvem a atenção ao corpo, com as que focalizam a motricidade, a inteligência,               

a afetividade.” (Guimarães, 2018, p.3) e assim, romper com essa fragmentação, na intenção de              

construir competências pautadas na intencionalidade nas interações entre crianças e adultos,           

possibilitando um fazer pedagógico pautado na indissociabilidade entre esses atos, baseado no            

movimento de reflexão a respeito do que consiste afinal o cuidar e educar. 

Quando esclarecemos essas questões, o ato de cuidar ganha uma dimensão ética, “de             

escuta e consideração dos sentidos produzidos com e pelas crianças. Focalizamos o cuidado             

como movimento do adulto de estar atento a si e ao outro, dando respostas congruentes às                

ações das crianças, responsabilizando-se por elas” (GUIMARÃES, 2018 p.1). 

O cuidado presentifica-se quando dialogamos com o choro das crianças,          
buscando seus sentidos; quando respondemos aos seus gestos comunicativos         
com nossos gestos e palavras; quando damos visibilidade a suas          
brincadeiras, nomeamos suas iniciativas, observamos atentamente o que        
produzem com seus movimentos e palavras; quando festejamos suas         
conquistas; quando reconhecemos as exigências de limites nas suas relações          
com o mundo. Estas situações ocorrem no banho, no sono, na roda, na             
narrativa de uma história, na construção de um jogo e em diversos momentos             
onde se concretiza a educação na creche ou escola de Educação Infantil,            
momentos de interação das crianças entre si e com os adultos.           
(GUIMARÃES, 2018 p.5) 

Sendo assim, o cuidado é compreendido e defendido aqui como uma dimensão            

necessariamente humana e de caráter ético, de lidar com questões de intimidade e afetividade,              

que inclui acolher o outro, demandando o desvelo, a criação de vínculos, compreensão,             

generosidade e o acolhimento do outro (MACÊDO; DIAS, 2006, p. 5). 

Dessa forma, a reflexão sobre a qualidade das ações dos educadores nas relações             

institucionalizadas com as crianças se torna essencial, assim como o planejamento do            

cotidiano educativo, que precisa estar apoiado em planejar relações, em ajudar o outro a se               

desenvolver como ser humano, a valorizar e ajudar a desenvolver capacidades, o que consiste              

em gerar condições para que significados pessoais e coletivos sejam construídos, enxergando            

a crianças como sujeitos ativos e relacionais e desenvolvendo diálogo, atenção e contato. 

Barbosa e Quadros (2017) vão além, trazendo a seguinte questão: “Como as escolas de              

educação infantil podem tornar-se ambientes dignos para as crianças viverem a vida se não              
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houver um olhar para o cotidiano, para as suas culturas infantis?” (p.58) e a partir dessa                

reflexão, defendem uma mudança curricular tanto nos cursos de formação para professores da             

infância quanto nas escolas infantis, o que segundo elas “representará outra concepção de             

dignidade da criança como pessoa, assim como de seus modos de ser e estar no mundo, na                 

cultura da qual participa. Ao mesmo tempo, poderá afirmar a visão da escola de educação               

infantil como uma perspectiva de educação integral e integrada e como um ambiente de              

cuidado e educação” (p.53), tornando as aprendizagens que resultam da vida cotidiana gesto             

curricular, unindo corpo, cognição, cultura e emoção. 

Mas como essas relações são construídas? Que lugar o corpo ocupa nesse contexto?            

A partir dessas vivências e apoiada nessas questões, entendi que o corpo ocupa um lugar               

bastante importante na construção dessas relações e comecei então a refletir sobre a dimensão              

corporal da criança e sua relação com as interações estabelecidas nas relações pessoais.             

Portanto, a partir de agora, busco articular as dimensões sociais (LE BRETON, 2012) e              

psíquicas-psicológicas, em diálogo com Henri Wallon (GALVÃO, 2014), do corpo na relação            

eu-outro, considerando que esse corpo vai sendo construído a partir das relações que a criança               

estabelece com o mundo, dialogando com a cultura na qual ela está inserida. 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 



35 
 

Capítulo 4 

MAS DE QUE “CORPO” SE TRATA? 

Qualquer questionamento sobre o corpo requer      
antes a constatação do seu objeto, a elucidação        
daquilo que se subentende. 

 
LE BRETON, 2012, p. 24. 
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No Brasil, historicamente, as abordagens do corpo na infância estiveram muito mais            

vinculadas ao campo das ciências naturais e biológicas do que concebida como construção             
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histórica, sem considerar suas inter-relações, especialmente com o advento do movimento           

higienista (BUSS-SIMÃO, MEDEIROS, SILVA, SILVA FILHO, 2010). Por isso, ao longo           

do percurso de investigação, aprofundando as análises a partir do corpo, conversamos com a              

Sociologia, área que nos ajuda a revelar a competência social de bebês e crianças pequenas de                

agir socialmente na relação com seus pares e de produzir cultura. 

No livro “A sociologia do corpo”, partindo de alguns exemplos, Le Breton (2012) nos              

mostra que “o corpo não é uma natureza incontestável objetivada imutavelmente pelo            

conjunto das comunidades humanas” (LE BRETON, 2012, p. 24), pelo contrário, ele é uma              

realidade mutável de uma sociedade para outra e a própria sociedade ocidental apresenta um              

quadro heterogêneo de modelos do corpo. Segundo o autor: 

O corpo não é somente uma coleção de órgãos arranjados segundo leis da             
anatomia e da fisiologia. É, em primeiro lugar, uma estrutura simbólica,           
superfície de projeção possíveis de unir as mais variadas formas culturais.           
Em outras palavras, o conhecimento biomédico, conhecimento oficial nas         
sociedades ocidentais, é uma representação do corpo entre outras, eficaz para           
as práticas que sustenta (LE BRETON, 2012, p. 29). 

Ou seja, o corpo é socialmente construído de acordo com a teoria que explicam seu               

funcionamento. Nas sociedades tradicionais, por exemplo, onde a organização é comunitária,           

o indivíduo em si está subordinado ao coletivo, isso significa que a dimensão individual é               

negada, homem, corpo e natureza são indissociáveis. Em sociedades como essa, o corpo é              

compreendido como elemento de ligação da energia coletiva, como na perspectiva dos povos             

indígenas, onde se entende que a criança aprende experimentando, vivendo o dia a dia da               

aldeia e acompanhando a vida dos mais velhos. 

A presença dos adultos que carregam seus bebês e crianças bem pequenas no             
colo, junto ao corpo ou ainda por meio de tipoias [...] – de acordo com a                
tradição local –, facilita e aproxima as crianças das práticas sociais da            
comunidade, pois elas estão incluídas no grupo, permitindo a atenção de           
todos. [...] Todos podem observar os ruídos do corpo da criança [...] Esse             
processo de aprendizagem pode ser descrito como de observação mútua,          
pela contínua participação das crianças naquilo que ocorre em sua          
comunidade (LE BRETON, 2012, p. 49 – 50). 

Já em sociedades individualistas, o corpo representa os limites, onde começa e acaba a              

existência do indivíduo, funcionando com uma fronteira que delimita uma pessoa em relação             

às outras. Nas sociedades ocidentais, compõe-se uma “trama social em que o homem é              
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separado do cosmos, separado dos outros e separado de si mesmo” (LE BRETON, 2012,              

p.31). Logo, na modernidade, o corpo é resultado do recuo das tradições populares e o               

advento do individualismo.  

Barbosa e Quadros (2017) usam o desfralde e a higiene corporal para elucidar essa              

questão, mostrando que esses processos podem ser vivenciados de diferentes maneiras de            

acordo com a cultura, consistindo em aprendizagens socioculturais. Uma vez que “a relação             

com o corpo, os significados que esses momentos de cuidados pessoais ocupam no grupo              

social e as relações que se estabelecem com os demais elementos culturais são fatores que               

influenciam esse processo” (p. 49). 

Desse modo, a sociologia tem a função de apresentar a corporeidade como uma             

estrutura simbólica, destacando suas diferentes representações, imaginários, limites e proezas,          

ritos e símbolos que variam conforme as sociedades. 

 

4.1 Por meio dos sentidos suspeitamos o mundo  

O olho não é uma simples projeção visual, nem o          
ouvido um mero receptor acústico. Os sentidos se        
corrigem, se revezam, se misturam, eles reenviam a        
uma memória, a uma experiência que envolve o        
homem e sua inteireza, visando a dar consistência ao         
mundo.  

LE BRETON, 2016, p. 6. 

 

Compreender a “corporeidade humana como fenômeno social e cultural, motivo          

simbólico, objeto de representação e imaginários” (LE BRETON, 2012, p 7), indica que as              

ações da vida cotidiana envolvem a mediação da corporeidade. Ver, ouvir, saborear, sentir,             

tocar... São atividades perceptivas, sentidos que significam o mundo a nossa volta. Desse             

modo, o corpo se apresenta como vetor semântico pelo qual a relação com o mundo é                

construída. 

Esse pressuposto rompe com desvalorização do ato de cuidar, abordada anteriormente,           

e nos ajuda a começar a repensar as relações entre adultos e crianças nas instituições de                
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educação coletiva, buscando demonstrar que a ação educativa carrega consigo uma fortíssima            

dimensão interventiva e que os educadores precisam manter constante vigilância sobre suas            

ações, “pois as formas de intervir nos corpos - ou de reconhecer a intervenção - variarão                

conforme a perspectiva assumida” (BUSS-SIMÃO, MEDEIROS, SILVA, SILVA FILHO,         

2010). 

Tomar o corpo como eixo da relação com o mundo e como lugar e tempo onde a                 

existência toma forma, significa entender que “o corpo produz sentidos continuamente e            

assim insere o homem, de forma ativa, no interior de dado espaço social e cultural” (LE                

BRETON, 2012, p. 7). Ou seja, em um conjunto de sistemas simbólicos que fundamentam a               

existência individual e coletiva, que são compartilhados dentro de mesmo sistema de            

referências culturais, envolvendo um conjunto de rituais corporais.  

Ao nascer, a criança é constituída pela soma infinita de disposições           
antropológicas que só a imersão no campo simbólico, isto é, a relação com             
os outros, poderá permitir o desenvolvimento. São necessários à criança          
alguns anos antes que seu corpo esteja inscrito realmente, em diferentes           
dimensões, na teia de significados que cerca e estrutura seu grupo de            
pertencimento (LE BRETON, 2012, p.8). 

Esse processo de socialização da experiência corporal aparece como uma condição           

social do homem, principalmente na infância e na adolescência, onde os efeitos e gestos              

envolvidos pelo padrão cultural “suscitam as formas de sensibilidade, a gestualidade, as            

atividades perceptivas, e desenham assim o estilo de sua relação com o mundo” (LE              

BRETON, 2012, p. 8). Isto é, um movimento conjunto entre educação recebida e             

identificações pelos sentidos, que levam a assimilar os comportamentos de seu círculo social: 

A educação nunca é uma atividade puramente intencional, os modos de           
relação, a dinâmica afetiva da estrutura familiar, a maneira como a criança se             
situa nessa trama e a submissão ou resistência que a ela opõe aparecem como              
coordenadas cuja importância é mais e mais considerada na socialização (LE           
BRETON, 2012, p. 9). 

Em outras palavras, a relação com os outro é essencial na construção do sujeito dentro               

do seu grupo de pertencimento, onde as manifestações corporais são potencialmente           

significantes e significadas aos olhos de seus pares, se transformando em uma teia de sentido               

que estão relacionadas ao conjunto de dados da simbologia própria do grupo social. “O              
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homem não é produto do corpo, produz ele mesmo as qualidades do corpo na interação com                

os outros e na imersão no campo simbólico” (LE BRETON, 2012, p. 19). 

Diante disso, as pesquisas sociológicas relacionadas ao corpo também se dedicam a            

importância da medição sensorial nas interpretações sociais. Reconhecem que além de uma            

natureza fisiológica, a configuração e desenvolvimento dos sentidos é também social, pois “a             

cada instante decodificamos sensorialmente o mundo transformando-o em informações         

visuais, auditivas, olfativas, táteis ou gustativas”. Assim, mesmo escapando ao controle,           

vontade e consciência do outro, não perde sua dimensão social e cultural.  

Bartolomeu Campos de Queirós (2009), no poema Os cinco sentidos, instiga, em sua             

prosa poética, a refletir sobre os sentidos que atribuímos ao que nos cerca. Em suas palavras:                

“Por meio dos sentidos suspeitamos o mundo”. Olfato, paladar, audição, visão e tato, além de               

sensações físicas, transmutam nossas experimentações em odores, sons, imagens, texturas,          

cores, paisagens… e suscitam respostas do sujeito, que operam na produção de sentidos. 

Desse modo, não há “sentido” no singular, isolado, mas “sentidos” no plural, uma             

pluralidade que reside e existe no corpo somente em sua totalidade, sinestesia. “Em cada              

sentido moram outros sentidos” (QUEIRÓS, 2009, p 19), e é essa condição de existência que               

nos permite experimentar o mundo, suscitando vínculos de construção de sentido entre as             

pessoas. “Cada comunidade humana elabora seu próprio repertório sensorial como universo           

de sentido” e simultaneamente, uma vez que experimentamos universos sensoriais diferentes,           

“cada ator apropria-se do uso desse repertório de acordo com a sensibilidade e os              

acontecimentos que marcam sua história pessoal” (LE BRETON, 2012, p. 55).  

 

 

 

 

 

 

 

 



41 
 

Capítulo 5 

       A CRIANÇA CONTEXTUALIZADA 

 

5.1 Eu-outro e a construção da pessoa 

Adentrando agora as dimensões psíquicas-psicológicas do corpo na relação eu-outro,          

vamos dialogar com Henri Wallon (GALVÃO, 2014), autor que enxerga a existência do             

indivíduo como indissociavelmente biológico e social, o que se dá entre o organismo e a               

sociedade, ou seja, tanto o indivíduo quanto o meio social são componentes inseparáveis de              

um mesmo sistema. Assim sendo, o autor defende que o estudo do psiquismo precisa ir e vir                 

de um campo a outro, se situando entre as ciências naturais e sociais e unindo orgânico e                 

psíquico.  

Por esse motivo, parte da criança para desvendar o psiquismo humano, a fim de              

acessar a gênese dos processos psíquicos. Através da chamada psicologia genética, estuda o             

que vem antes das transformações pelas quais passam socialmente os sujeitos, o qual é              

considerado por ele “o único procedimento que não dissolve em elementos estanques e             

abstratos a totalidade da vida psíquica” (GALVÃO, 2014 p. 31). E utiliza o materialismo             

dialético como fundamento filosófico e como método de análise de sua teoria psicológica             

(uma psicologia dialética) por acreditar ser a única abordagem que busca “a compreensão dos              

fenômenos a partir dos vários conjuntos dos quais participa (...) admitindo a contradição como              

constitutiva do sujeito” (GALVÃO, 2014, p. 30). 

Dessa forma, elabora uma psicogênese da pessoa completa. Propõe, portanto um           

estudo contextualizado das condutas infantis. A partir de uma perspectiva abrangente e global,             

desenvolve um estudo integrado do desenvolvimento, que abarca os domínios funcionais           

(afetivo, cognitivo e motor) nos quais se distribui a atividade infantil, pontuando seus vínculos              

com cada estágio do desenvolvimento (impulsivo-emocional, sensório-motor e projetivo,         

personalismo, categorial e o da puberdade/adolescência), e explicando as características de           

cada um deles na constituição da pessoa (GALVÃO, 2014, p. 39 - 47). 

No entanto, sugere que a sucessão entre cada fase do desenvolvimento não se dá por               

meio de um processo linear, pela simples adição de etapas que apontam sempre para a mesma                
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direção, mas em um movimento de vaivém, pendular, de alternância, marcados por rupturas,             

retrocessos, reviravoltas e conflitos (GALVÃO, 2007, n.p). Nesse processo, se alternam fases            

de predominância afetiva e cognitiva, o que o autor chama de predominância funcional: 

O predomínio do caráter intelectual corresponde às etapas em que a ênfase            
está na elaboração do real e no conhecimento do mundo físico. A            
dominância do caráter afetivo e, consequentemente, das relações com o          
mundo humano, correspondem às etapas que se prestam à construção do eu            
(GALVÃO, 2014, p. 45). 

De acordo com Izabel (2014), Wallon indica que na sucessão dos estágios, esse             

predomínio se dá alternadamente. “Cada nova fase inverte a orientação da atividade e do              

interesse da criança: do eu para o mundo, das pessoas para as coisas.” (GALVÃO, 2014, p.                

45) o que ele nomeia como alternância funcional. 

Importante pontuar que “apesar de alternarem a dominância, afetividade e cognição           

não se mantém como funções exteriores uma à outra. Cada uma, ao reaparecer como atividade               

predominante num dado estágio, incorpora as conquistas realizadas pela outra, no estágio            

anterior, constituindo-se reciprocamente, num permanente processo de integração e         

diferenciação”. Afetividade e inteligência constituem então, um par inseparável. (GALVÃO,          

2014, p. 45). 

Segundo a teoria walloniana, o biológico, mais determinante no início, vai           

progressivamente dando espaço ao social. De início, o recém-nascido não se distingue dos             

outros nem mesmo no plano corporal, sente-se fundido ao outro e a realidade externa, imerso               

num estado de simbiose afetiva com o meio. É só no processo de interação com as pessoas,                 

objetos e com o próprio corpo que a criança estabelece relações entre seus movimentos e suas                

sensações, e assim começa a diferenciar o que pertence ao mundo exterior e, reconhecendo os               

limites do seu corpo pelas sensações, o que pertence ao seu próprio corpo (GALVÃO, 2014,               

p. 50- 51). 

É só no terceiro ano de vida, quando criança assume um ponto de vista exclusivo e                

unilateral, que grandes reviravoltas acontecem. Opondo-se ao não-eu, ao que se diferencia            

dela, busca testar a independência de sua personalidade recém descoberta. Essa reviravolta é             

considerada por ele necessária para distinguir a noção do eu, da massa difusa em que se                
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encontrava a sua personalidade. Portanto, “o outro é um parceiro perpétuo do eu na vida               

psíquica” (GALVÃO, 2014, p. 54 - 55). 

 Ou seja, considerando o organismo como condição primária do pensamento, o           

processo de construção do eu corporal é o que possibilita a construção do eu psíquico, afinal                

toda função psíquica supõe um equipamento orgânico. Todavia, Wallon (GALVÃO, 2014)           

pontua que a ação mental vem do exterior, do grupo social no qual estamos inseridos, cultura                

e linguagem fornecem ao pensamento os instrumentos para sua evolução. O desenvolvimento            

depende então das condições oferecidas pelo meio e do grau de apropriação que sujeito fizer               

delas. Desse modo, “o homem é determinado fisiológica e socialmente, sujeito, portanto, a             

uma dupla história, a de suas disposições internas e a das situações exteriores que encontra ao                

longo da sua existência” (GALVÃO, 2014, p. 29). 

Contrapondo-se a ideia dominante de que o indivíduo partiria do          
conhecimento de si mesmo para o conhecimento do outro, Wallon descreve           
um estado inicial de fusão entre eu e outrem, em que a consciência de si               
pode ser comparada a uma nebulosa, uma massa difusa em que se            
confundem o próprio sujeito e a realidade exterior. Os contornos da pessoa            
vão se definindo nas interações sociais, num duplo movimento de          
incorporação e de expulsão do outro (GALVÃO, 2007, n. p). 

Ao estudar a criança contextualizada, percebe-se que “a cada idade estabelece-se um            

tipo particular de interações entre o sujeito e o seu ambiente. Os aspectos físicos do espaço, as                 

pessoas próximas, a linguagem e os conhecimentos próprios a cada cultura formam o contexto              

do desenvolvimento” (GALVÃO, 2014, p. 39). É na interação social, na construção coletiva             

de sentidos e na contradição entre o eu e o outro, que “a criança deixa de confundir sua                  

existência com tudo o que dela participa” (GALVÃO, 2014, p.54).  

Os fatores orgânicos são responsáveis pela sequência fixa que se verifica           
entre os estágios do desenvolvimento, todavia, não garantem uma         
homogeneidade no seu tempo de duração. Podem ter seus efeitos          
amplamente transformados pelas circunstâncias sociais nas quais se insere         
cada existência individual e mesmo por deliberações voluntárias do sujeito.          
Por isso a duração de cada estágio e as idades a que correspondem são              
referências relativas e variáveis, em dependência de características        
individuais e das condições de existência (GALVÃO, 2014, p. 40). 

 

5.1.1 A afetividade e as emoções: implicações para a Educação Infantil  
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A teoria walloniana destaca o papel da afetividade no desenvolvimento humano e situa             

o corpo como o lugar de expressão da emoção, “operando a passagem do mundo orgânico               

para o social, do plano fisiológico para o psíquico” (GALVÃO, 2014, p. 57). Importante              

pontuar que a afetividade é aqui um conceito abrangente, no qual se inserem várias              3

manifestações, a emoção é então uma manifestação da vida afetiva (assim como os             

sentimentos e os desejos), que possuem características específicas: 

São sempre acompanhadas de alterações orgânicas, como aceleração dos         
batimentos cardíacos, mudanças no ritmo da respiração, dificuldades na         
digestão, secura na boca. Além dessas variações no funcionamento         
neurovegetativo, perceptíveis para quem as vive, as emoções provocam         
alterações na mímica facial, na postura, na forma como são executados os            
gestos. acompanha-se de modificações visíveis do exterior, expressivas, que         
são responsáveis por seu caráter altamente contagioso e por seu poder           
mobilizador do meio humano (GALVÃO, 2014, p. 61). 

Nos primeiros meses de vida, os estados afetivos são, invariavelmente, vividos como            

sensações corporais reflexivas e impulsivas, e expressos sob a forma de emoções, que ao              

afetar o meio em torno, tornam-se expressivas, modo de comunicação, contato com o outro,              

diálogo pela via corporal, comunicação afetiva (GALVÃO, 2014, p. 62). 

Segundo Wallon (GALVÃO, 2014), as emoções têm um caráter de plasticidade           

corporal, elas esculpem o corpo, se fazendo visíveis aos outros. Está, portanto, intimamente             

ligada ao movimento, sendo através dele que as alterações emocionais se exteriorizam. Dessa            

forma, defende que “todas as emoções podem ser vinculadas à maneira como o tônus se               

forma, se conserva, ou e consome”, o que resulta em “uma classificação das emoções segundo               

o grau de tensão muscular a que se vincula” (GALVÃO, 2014, p. 62). 

[...] o fato de as emoções estarem sempre vinculadas a essas reações            
neurovegetativas e expressivas deve-se à existência de um substrato corporal          
comum, a função postural ou tônica. Ela é responsável pela regulação das            
alterações do tônus da musculatura dos órgãos internos (lisos) e da           
musculatura esquelética (estriada). A serviço da expressão das emoções, as          
variações tônico-posturais atuam também como produtoras de estados        

3 A afetividade, com esse sentido abrangente, está sempre relacionada aos estados de bem-estar e mal-estar, aos                 
efeitos daquilo que nos afeta, dor/prazer, satisfação/insatisfação, alegria/tristeza. Na teoria walloniana:           
Afetividade é o termo utilizado para identificar um domínio funcional abrangente e, nesse domínio funcional,               
aparecem diferentes manifestações: desde as primeiras, basicamente orgânicas, até as diferenciadas como as             
emoções, os sentimentos e as paixões (ALMEIDA, 2008, p. 2 - 3). Disponível em:              
<https://www.revistas.ufg.br/interacao/article/download/5271/4688> 

https://www.revistas.ufg.br/interacao/article/download/5271/4688
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emocionais; entre movimento e emoção a relação é de reciprocidade”          
(GALVÃO, 2014, p. 62 - 63). 

Essa dimensão afetiva do movimento assume aqui um lugar de destaque. Na relação             

com o outro, sentidos são atribuídos ao movimento e assumindo uma construção simbólica, o              

corpo da criança adquire forma, ele é significado e significa. Assim sendo, as emoções              

possibilitam o acesso ao universo simbólico da cultura (GALVÃO, 2014, p. 66). e             

posteriormente, com a aquisição da linguagem, essas possibilidades se ampliam, a fala e a              

representação metal trazem variações nas disposições afetivas. No processo de          

desenvolvimento, a afetividade vai adquirindo certa independência dos fatores corporais. A           

criança, a partir da relação com o outro, através do vínculo afetivo, começa a ter acesso ao                 

mundo simbólico e a conquistar avanços no âmbito cognitivo.   

A partir da capacidade de modelar o próprio corpo, a emoção permite a             
organização de um primeiro modo de consciência dos estados mentais e de            
uma primeira percepção das realidades externas. A passagem desta         
percepção corporal - que se dá sob a forma de atitudes posturais - à              
capacidade de representação mental se fará mediante a intervenção da          
linguagem à qual a criança pequena têm acesso muito antes de dominá-la,            
pelo simples fato de estar em conexão permanente com o ambiente. Sendo a             
vida emocional a condição primeira das relações interindividuais, podemos         
dizer que ela está também na origem da atividade representativa, logo, da            
vida intelectual (GALVÃO, 2001, p. 21). 

Nesse sentido, na contramão de uma perspectiva dualista, que separa corpo e            

mente, emoção e razão, assumimos aqui as experiências sensoriais-corporais-psíquicas como        

constitutivas do processo de desenvolvimento da criança, de construção do eu, da           

personalidade e da subjetividade.  

Desta maneira, a psicogênese da pessoa completa nos aponta grandes contribuições           

educacionais e focaliza a escola como um espaço primordial em que se desenvolve a criança,               

possibilitando reflexões pedagógicas acerca das especificidades e necessidades infantis e          

inspirando propostas educacionais pautadas em um processo permanente de reflexão e análise          

coletivas, de modo a problematizar intenções, valores, costumes, afetos e sentidos          

que perpassam as ações que implicam a atenção ao corpo e as necessidades afetivas das            

crianças, que permeiam todas as relações vividas no cotidiano da Educação Infantil. 

A reflexão sobre as possibilidades de interação entre as pessoas e           
destas com a cultura e sobre seus possíveis impactos na formação dos            
sujeitos é um exercício a ser feito em permanência, do qual podem            
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resultar valiosas pistas para o ajuste das práticas educativas         
(GALVÃO, 2001, p. 27). 
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6 SOBRE O FIM E SEUS (RE)COMEÇOS 

Viver afetos com intensidade durante minha experiência de formação me levou a            

buscar perspectivas e sentidos para pensar meu corpo-encontro com as crianças, buscando            

ampliações e possíveis caminhos. Nesse mergulho de escrita e reflexão que fiz, além de              

pontuar o que descobri e aprendi ao fazer esse trabalho, penso caberem aqui algumas              

proposições. 

Vimos que o corpo é tanto biológico quanto social, tanto reflete quanto refrata a              

cultura e está em contínua comunicação e relação com o mundo. Dessa forma, vamos dando               

contorno aos corpos no modo como estamos organizados socialmente, como fazemos e            

vivemos nossos cotidianos e hábitos, estabelecendo noções de mundo que passam por            

experimentar texturas, sabores, gestos, traços, limites, espaços, palavras, narrativas, olhares…  

Tomando o corpo como eixo da relação com o mundo e como lugar e tempo onde a                 

existência toma forma, compreendemos que a criança constrói significados sobre o mundo,            

sobre as pessoas e sobre si mesma partilhando situações e construindo, nas relações, afetos e               

conhecimentos. Nesse contexto, descobrimos que as emoções, entendidas como         

manifestações da vida afetiva, assumem lugar de destaque nessa construção, revelando-se           

como parte constitutiva do desenvolvimento, em razão do seu caráter de plasticidade corporal,             

que esculpe e atribui formas ao corpo, se fazem visíveis ao outro que as interpretam e                

significam. Nesse sentido, entende-se que é nesse processo de comunicação afetiva, que as             

relações são construídas e vivenciadas. 

O meio social e a cultura constituem as condições, as possibilidades e os limites de               

desenvolvimento para o organismo. No contexto educacional, a atuação do adulto educador            

depende sempre dos modos como compreende as ações, motivações e necessidades da            

criança. Dessa forma, visto que ação educativa carrega consigo uma fortíssima dimensão            

interpretativa e interventiva, é de fundamental importância pensar o papel e a formação dos              

professores e professoras da infância, na busca de relações interpessoais que valorizem a             

dimensão corporal e o universo afetivo. 

Por isso, o esclarecimento sobre as dinâmicas e características das emoções pode ser             

muito útil para que os educadores entendam melhor situações do cotidiano escolar, e ao              
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analisá-las, tenham maiores chances de compreendê-las e acatá-las. Penso também ser           

importante ressaltar, que a ação pedagógica não deve se restringir apenas à compreensão e              

interpretação das emoções, mas incluir também a oferta de possibilidades de expressão,            

buscando situações em que a expressão emocional seja de fato o objetivo da proposta. 

Notando a importância de se promover espaços que permitam aproximar os           

educadores das várias linguagens presentes no mundo da criança, trago minha experiência            

formativa como contribuição para se pensar uma formação docente que promova a expressão             

da subjetividade do educador, como pessoa e como profissional e que, além disso, reflita              

sobre a própria relação com a criança, permitindo um olhar mais sensível para com a infância,                

buscando assim, inspirar uma prática educativa comprometida com a criança, que englobe            

propostas que possibilitem o acesso a espaços, materiais, atividades e relações que favoreçam             

o seu desenvolvimento integral a partir de suas vivências. 

O tema é complexo e, por isso, não há um caminho único a ser seguido, e nem                 

respostas definitivas a alcançar. Esse trabalho se estende, continua, dá subsídios para diversas             

discussões e possíveis caminhos. No espaço entre o que sabemos e o que podemos saber,               

espero ter provocado discussões e ideias, alargando os limites da existência pelo processo de              

aprender a nos interrogar sempre. 
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