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RESUMO: No processo de inovação curricular na Educação Infantil, a partir das 
Proposições Curriculares da Educação Infantil da Rede Municipal de Belo Horizonte (2009), 
a Linguagem Corporal se apresenta como uma das sete linguagens que representam as 
diversas áreas de conhecimento que a criança utiliza para se apropriar do mundo. Este 
estudo propõe uma reflexão sobre o que o corpo apresenta como desafio quando ele passa 
a ser o foco das relações na instituição de educação infantil, considerando o imperativo de 
cuidar e educar nessa etapa da educação. Também, como trabalhar a linguagem corporal 
para além da função comunicativa visando um conhecimento estético específico que 
possibilite à criança pequena a experiência em seu corpo de movimentos extracotidianos. 
Palavras-chave: linguagem corporal, educação infantil, proposições curriculares. 

 

 

ABSTRACT: In the process of curriculum innovation in early childhood education, from 
Curricular Propositions of Early Childhood Education of the Network Hall of Belo Horizonte 
(2009), Body Language is presented as one of the seven languages that represent the 
various areas of knowledge that the child uses to appropriate the world. This study proposes 
a reflection on what the body presents as challenge when it becomes the focus of 
relationships in early childhood institution, considering the imperative of caring for and 
educating at this stage of education. Also, how to work the body language beyond the 
communicative function targeting a specific aesthetic knowledge that enables the young child 
to experience in your body of extra-everyday movements. 
Key words: body language, early childhood education, Curricular Propositions. 
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Conceitos essenciais como cultura, educação, arte-educação, aprendizagem, 

família, infância e corpo sofrem significativas alterações com os reflexos de 

mudanças advindas dos estudos nos campos da pedagogia, da psicologia, da 

neurociência, da sociologia e da arte. A partir daí, a fim de orientar a prática docente 

no contexto da Educação Infantil dentro da nova concepção de ensino, foram 

elaborados em instâncias federal, estadual e municipal, documentos com objetivo de 

enfrentar o desafio de oferecer uma educação de qualidade para os bebês e 

crianças pequenas. 

Neste processo de inovação curricular, a partir das Proposições Curriculares da 

Educação Infantil da Rede Municipal de Belo Horizonte (2009), a Linguagem 

Corporal se apresenta como uma das sete linguagens que representam as diversas 

áreas de conhecimento que a criança utiliza para comunicar, se expressar, construir 

novos conhecimentos, dar significado e se apropriar do mundo. As linguagens oral, 

escrita, matemática, digital, corporal, musical e arte visual tornam-se conteúdos de 

sala de aula. Esta inovação reforça o reconhecimento da escola como espaço 

educativo que deve possibilitar vivências e experiências, organizadas 

conscientemente, de maneira intencional, a fim de garantir o desenvolvimento 

integral das crianças pequenas em todos os aspectos: físico, cognitivo, estético, 

social, moral, afetivo e emocional. 

Entender a criança a partir de suas manifestações não verbais, entre elas a 

Linguagem Corporal, é compreendê-la de uma forma mais ampla, propondo 

experiências sobre as quais será possível fundamentar a construção de saberes, 

conhecimentos e capacidades. No entanto o que percebemos na maioria das vezes, 

é uma dificuldade muito grande da Educação Infantil de trabalhar dentro dessa 

perspectiva. A escola acaba assumindo a visão que concebe a mente separada do 

corpo. Assim, nossas escolas, herdeiras da tradição visual-auditiva, acreditam para 

assistir às aulas, bastaria que as crianças tivessem olhos, ouvidos e suas mãos, 

ficando excluídos, os demais sentidos e o resto do corpo. Visando garantir uma 

atmosfera de ordem e de harmonia, é muito comum que, algumas práticas 
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educativas procurem simplesmente suprimir o movimento, impondo às crianças 

rígidas restrições posturais como, a imposição de longos momentos de espera, em 

que a criança deve ficar quieta sem se mover em filas ou assentada. Ou então, na 

realização de atividades mais sistematizadas de desenho, escrita ou leitura, em que 

gestos ou mudança de posição podem ser vistos como desordem ou indisciplina. 

Até junto aos bebês essa prática se faz presente, quando, muitas vezes, são 

mantidos no berço ou em espaços limitados que os impedem de expressar-se ou 

explorar seus recursos motores. Ou ainda, mesmo quando existem as sessões de 

estimulação individual de bebês, onde o professor manipula o corpo das crianças, 

fazendo-os descer ou subir de colchonetes ou almofadas, essas são feitas de forma 

mecânica. 

O que está por trás deste tipo de prática é explicado por Foucault (1987) através do 

termo disciplina (regra), isto é, o processo de domínio dos corpos dos indivíduos, 

colocando-os somente onde se julgassem mais úteis e disciplinando-os a fim de 

desenvolverem somente as habilidades pretendidas. São regras que moldam, 

treinam, manipulam, aperfeiçoam e educam as crianças, marcando-as através de 

sinais, obrigações, limitações transformando-as em “corpos dóceis”. Assim, a escola 

tradicional tem separado as atividades de raciocínio de um lado e as atividades 

corporais de outro, privilegiando as atividades intelectuais. 

Além disso, o entendimento dos múltiplos corpos que habitam o universo da 

Educação Infantil se dá de forma diferenciada e reducionista que distingue apenas 

os corpos que ensinam – os professores, e, os corpos que aprendem - as 

crianças. Esta diferenciação é marcada pela identidade e pela fala de cada um 

desses corpos. Por um lado o adulto que aprendeu a agir com o corpo e o tem a sua 

disposição como um instrumento totalmente desenvolvido para agir num mundo 

padronizado por regras e convenções que elege a oralidade como valor. Por outro 

lado, a criança que apesar de trazer em seus corpos uma grande sensibilidade e 

expressividade através da sua corporeidade, está em processo de desenvolvimento 
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e não conhece os padrões e sanções impostos deste espaço. Desta maneira, o 

adulto que raciocina, pensa, fala, domina o mundo que o circunda, em quase sua 

totalidade, através da expressão verbal, mesmo que inconscientemente, vê as 

crianças, como “seres estranhos dos quais nada se sabe, esses seres selvagens 

que não entendem a nossa língua.” (LARROSA, 2001). 

Rompendo com essa tradição, a partir da segunda metade do século XIX, uma das 

correntes a defender a importância do corpo foi a fenomenologia, cujo objetivo era 

descrever o laço original que nos liga ao mundo, o corpo. Buscou revelar o duplo 

aspecto da experiência que o pensamento anterior tinha ocultado. Entre os nomes 

mais expressivos dessa linha de pensamento no século XX, podemos citar Merleau-

Ponty e o desenvolvimento de sua filosofia que instaura o primado da corporalidade 

essencial da consciência. 

Portanto, para falar da realidade humana, passa a ser necessário falar do corpo, 

pois “a experiência motora do nosso corpo nos fornece uma maneira de ter acesso 

ao mundo e ao objeto”. (MERLEAU-PONTY, 2006, p. 195). Portanto, não podemos 

mais compreender a cognição como um fenômeno puramente abstrato, mas como 

um produto da integração de todos os mecanismos corporais fisiológicos, o 

psiquismo e o meio externo. A mente corporificada passa a ser associada à 

percepção, ao pensamento, ao uso da língua, ao desenvolvimento, às emoções, e à 

consciência. 

Atualmente, apoiados em informações das ciências cognitivas e neurociências e 

frente aos novos paradigmas de entendimento sobre o corpo e a cognição, autores 

propõe e apontam novos caminhos que podem servir como parâmetros para novas 

organizações curriculares. Entre eles podemos citar Gibbs (2006, p. 276) afirmando 

que,  

A cognição ocorre quando o corpo interage com os mundos físico e cultural 
e deve ser estudada em termos das interações dinâmicas entre pessoas e 
seu meio. A linguagem e o pensamento emergem a partir de padrões 
recorrentes de atividade corporificada que abriga o comportamento 
inteligente em ação. Não devemos supor que a cognição seja puramente 
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interna, simbólica, computacional e desencarnada, mas buscar os vários 
modos que linguagem e pensamento estão inextricavelmente 
modelados pela ação corporificada (grifo da autora). 

Considerar o corpo como aquele que nos permite ser, ocupar espaços, fazer parte 

do mundo, construir sentidos, criar, aprender, comunicar, dialogar e interagir numa 

totalidade integrada, sintetizada o que chamamos de corporeidade (PEREIRA, 

2009). 

Sabemos que as instituições de educação infantil estão diante de um grande desafio 

que é o de desenvolver e utilizar propostas pedagógicas que incorporem o corpo e 

cognição de maneira indissociável, no contexto do cuidar e educar, para que as 

crianças atendidas nessas instituições consigam alcançar um desenvolvimento 

integral. Percebe-se que a grande maioria dos profissionais sente dificuldade na 

elaboração e desenvolvimento de propostas pedagógicas visando a criança em seu 

processo de construção do conhecimento nesta nova proposta, principalmente no 

que diz respeito a Linguagem Corporal nos estágios iniciais do desenvolvimento 

infantil. 

A partir daí, apresentam-se duas questões centrais. O que o corpo apresenta como 

desafio quando ele passa a ser o foco das relações na instituição de educação 

infantil, considerando o imperativo de cuidar e educar nessa etapa da educação? 

Como trabalhar a linguagem corporal para além da função comunicativa visando um 

conhecimento estético que possibilite à criança pequena a experenciar em seu corpo 

de movimentos extra-cotidianos? 

A fim de responder estas e outras questões, este estudo propõe algumas reflexões 

sobre a Linguagem Corporal na rotina escolar da Educação Infantil a partir do 

“Projeto de Extensão Linguagem Corporal na Educação Infantil: Capacitação de 

Educadores da Rede Municipal de BH numa perspectiva teórico-prática”, vinculado 

ao Curso de Licenciatura em Dança na Escola de Belas Artes da UFMG, iniciado em 

2012. O projeto tem como objetivo capacitar estes educadores quanto aos 

procedimentos pedagógicos que possam ser utilizados em consonância com Pereira 
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(2009) no trabalho intencional com a Linguagem Corporal no documento das 

Proposições Curriculares da Educação Infantil. 

Como coordenadora do projeto, junto à aluna bolsista1 de extensão, foi desenvolvida 

uma proposta experimental que tem como foco principal a formação do educador 

destacando tanto a sua corporeidade quanto a das crianças, como elemento 

essencial ao processo ensino-aprendizagem. Esta proposta é desenvolvida a partir 

de uma intervenção denominada Residência Corporal que acontece nas UMEI’s – 

Unidades Municipais de Educação Infantil da Rede Municipal de Ensino de Belo 

Horizonte a partir de um eixo estruturador composto de quatro aspectos de ações 

corporais: 

 1º aspecto - ações corporais cotidianas: são movimentos funcionais como 

correr, andar, pular, isto é, movimentos do cotidiano, claramente evidenciados 

nas ações corporais das crianças. 

 2º aspecto - ações corporais comunicativas: refere-se aos movimentos 

corporais utilizados durante a fala sem um propósito funcional e com função 

apenas expressiva ocorrendo quando a criança estabelece diálogo com o outro 

e nas interações sociais. 

 3º aspecto - ações corporais psicomotoras: refere-se aos movimentos 

utilizados pela criança para se relacionar com o mundo através de seu corpo, 

reelaborando conceitos a partir de sua experiência individual e particular. 

 4º aspecto - ações corporais estéticas: usadas pelas crianças para interpretar 

e expressar através de movimentos extracotidianos novos significados que 

constituem seu universo simbólico. São estes gestos que mais tarde servem de 

base para o trabalho corporal desenvolvimento da área das Artes Cênicas - 

dança, teatro, circo e pantomima. 

                                                           

1
 Nathália S. Ridolfi: aluna do Curso de Licenciatura em Dança e bolsista de Extensão do Projeto Linguagem 
Corporal na Educação Infantil: Capacitação de Educadores da Rede Municipal de BH numa perspectiva 
teórico-prática da UFMG. 
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Metodologia 
Como primeira atividade da Residência Corporal realizada em duas UMEI’s da 

cidade, foi feito o levantamento do entendimento que estes educadores têm sobre “o 

que é e qual a importância da linguagem corporal” na rotina da educação infantil a 

partir de um questionário. Participou deste levantamento um total de 48 

educadores/professores. 

Resultados 
Como resultado desta etapa de levantamento do conhecimento prévio dos 

educadores/professores sobre a importância da linguagem corporal na rotina da 

Educação Infantil foram mapeadas frequências que permitiram identificar categorias 

que podem ser associadas a um dos quatro aspectos que norteiam as ações 

desenvolvidas pelo projeto, apresentados anteriormente. 

Na análise das respostas dadas pelos 48 educadores/professores para a pergunta O 

QUE É CORPO PARA VOCÊ? foi possível identificar a recorrência de expressões 

que podem ser agrupadas em categorias apresentadas a seguir: 

 60% citaram expressões associadas à categoria corpo fisiológico; 

 52% citaram expressões associadas à categoria corpo subjetivo; 

 29% citaram expressões associadas à categoria corpo comunicativo; 

 8% citaram expressões associadas à categoria corporeidade; 

No que diz respeito à concepção de corpo do professor/educador, foi possível 

identificar que as expressões mais recorrentes (60%) estão associadas à categoria 

corpo fisiológico que por sua vez, está relacionada ao aspecto das ações corporais 

psicomotoras. 

Em seguida, destacaram-se as expressões relativas ao corpo subjetivo (52%) que 

acabam influenciando e direcionando a prática pedagógica desses profissionais e 

que também podem ser associadas ao aspecto das ações corporais 

psicomotoras. 
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Em sequência, as expressões relativas ao corpo comunicativo (29%) encontram-se 

associadas ao aspecto das ações corporais comunicativas da criança. 

Vale a pena chamar a atenção para a reduzida frequência (8%) das expressões 

associadas à categoria corporeidade, associada a um entendimento da linguagem e 

do pensamento que emergem a partir de padrões de atividades corporificadas. 

Percebe-se então que a concepção da grande maioria dos educadores ainda se 

encontra associada à noção errônea e reducionista do cuidar como única demanda 

da criança pequena no seu processo de formação. 

Frente a estas evidências pode-se entender que, muitas vezes, o trabalho dos 

profissionais com as crianças pequenas se limita ao cuidar, por não entenderem o 

corpo como possibilidade de aprendizagem e menos ainda de se desenvolver 

atividades com uma intencionalidade educativa que incorporem corpo e cognição de 

maneira indissociável. 

Em seguida, na análise das respostas dadas pelos 48 educadores/professores para 

a pergunta COMO VOCÊ TRABALHA O CORPO EM SUA PRÁTICA EDUCATIVA 

NA EDUCAÇÃO INFANTIL? foi possível identificar a recorrência de expressões que 

estavam associadas às categorias apresentadas a seguir: 

 78% citaram expressões do corpo associado ao movimento e ao gesto de 

danças infantis e brincadeiras; 

 60% citaram expressões do corpo associado à música; 

 33% citaram expressões do corpo associado à percepção/sentidos. 

No que diz respeito ao uso do corpo pelo professor/educador em sua prática 

educativa na Educação Infantil, foi possível identificar nas expressões que 78% 

deles atuam com foco nos movimentos e gestos de danças infantis e brincadeiras, 

além dos 60% que também priorizam o trabalho associado à música. Este resultado 

vai de encontro à análise da primeira pergunta, enfatizando a ênfase da prática 

destes professores/educadores no aspecto das ações corporais psicomotoras e 
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comunicativas. Reforçando esta constatação, encontramos ainda 33% das 

expressões associadas à categoria do corpo com ênfase na estimulação dos 

sentidos, também associadas às ações corporais psicomotoras. 

A partir dos dados apresentados percebemos que o professor/educador trabalha o 

corpo com as crianças pequenas com quase total ausência de uma prática que 

desenvolva intencionalmente ações corporais que as levem a interpretar e expressar 

através de seus movimentos extracotidianos novos significados que constituem seu 

universo simbólico. 

Algumas Considerações 
O acompanhamento das práticas pedagógicas existentes nessas instituições e os 

resultados aqui apresentados revelam que a apropriação da indissociabilidade do 

cuidar e educar pelo professor/educador está diretamente relacionada à sua 

concepção de corpo, que acaba por determinar o que ensinar, para que ensinar e 

como ensinar os conhecimentos da linguagem corporal. Portanto, para os 

profissionais da Educação Infantil, se faz necessário repensar a concepção do corpo 

e de sua linguagem, que conduzem seu trabalho na Educação Infantil. Uma 

concepção que tenha a corporeidade como fundamento para a compreensão do 

corpo nos aponta caminhos para o entendimento de uma realidade que não se limite 

a produzir um corpo dócil, mas que considere também os alunos como corpos 

capazes de criar novos sentidos e saberes. 
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