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[...] Meu corpo, Minha terra! Como se pode pensar em ti, a coisa 

mais íntima e mais estrangeira: Meus seios me surpreendem. Parece-

me que são belos, mas que fazem sobre mim essas belas formas de 

carne: Além do mais, o que eu meu corpo é o fruto de uma 

quantidade de descobertas. Talvez jamais tenha terminado de 

explorar? Às vezes, um gesto improvisado, um movimento que 

realizamos para não cair, nos dá a sensação de que tudo é novo para 

nós... Porque não realizar um Diário do próprio corpo? Ousaria 

escrever meu corpo? Tudo o que eu sei dele? Não meu corpo, aquele 

dos médicos, mas o que Eu conheço. Eu não sou nada sem ele. Ele é 

minha ciência, e, estou segura, o limite de toda ciência; ele, seus 

assuntos, mal estares, necessidades e impedimentos; suas 

regularidades e seus transtornos; suas digestões, menstruações e os 

sujos detalhes úmidos do amor... Oh, Corpo sem glória, algum santo 

deveria ter amado teu excremento! Interior ainda é sagrado como 

algo de mim, e quando digo: mim, ele está ali, compreendido. Logo, 

se torna diferente ainda em mim, e imperioso. Contudo, é Minha 

criação, minha obra mais importante... Mas que é também mais 

estranho que o fato de que exista um Dentro e um Fora? [...]  

(Valéry apud ISRAEL, 1968, P.37). 

 



 
 

 

RESUMO  

 

CARNEVALE, Jéssica. Adultos e crianças de 0 a 2 anos: o que os corpos falam enquanto 

brincam livremente em uma creche? 2019. 43f. Trabalho de Conclusão de Curso 

(Especialização em Educação Psicomotora) – Colégio Pedro II, Pró-Reitoria de Pós-Graduação, 

Pesquisa, Extensão e Cultura, Rio de Janeiro, 2019. 

 

Esta monografia aborda o tema do corpo e as manifestações infantis em propostas de brincar 

livre nos espaços escolares. Tem como objetivo geral repensar o processo histórico do lugar do 

corpo na escola, questionando ações que reprimem o corpo e buscando perceber as 

possibilidades dos movimentos corporais no cotidiano de uma creche, com crianças até dois 

anos. Dessa forma, servir de reflexão para professores em exercício da docência acerca do que o 

corpo está querendo dizer que pode passar despercebido no olhar do adulto que interage com a 

criança, lançando um olhar crítico para as práticas que docilizam os movimentos corporais em 

busca de disciplina e poder, e trazer à discussão a potência que o corpo possui no processo 

educacional e que podem ser percebidas quando brincam livremente.  Como principais 

referenciais teóricos, traz a contribuição, na Filosofia, de Michel Foucault (1987), com o 

conceito de docilização dos corpos, e Larrosa (2002), com o conceito de experiência. Outros 

autores, na área da Pedagogia e Psicomotricidade são utilizados para enriquecer as reflexões, 

como Oswald (2011) e Tiriba (2008) na Pedagogia, e Lapierre e Aucouturier (2004) e 

Mastrascusa e Franch (2016) na Psicomotricidade. Nesse contexto, realizo uma crítica sobre a 

urgência de criarmos condições para que as crianças possam se expressar através dos seus 

corpos, entendendo essa manifestação como sua principal linguagem na tenra infância, 

principalmente quando podem brincar livremente nestes espaços. As discussões passam pela 

escuta também do corpo do professor. Silva (2012) contribui com essa reflexão para pensar os 

processos de docilização que esses corpos adultos também viveram em suas experiências 

pessoais e que são reproduzidos nas práticas escolares com as crianças. Nessa relação do corpo 

do adulto com as crianças, houve a observação de campo, efetivando o estudo também em 

campo empírico, realizado durante cinco semanas em uma escola particular da zona sul da 

cidade do Rio de Janeiro, a partir da observação da prática de uma turma com crianças com 

idade entre um ano e meio e dois anos e meio. As análises proporcionaram a reflexão sobre uma 

relação dialógica entre crianças e adultos, valorizando a expressão corporal infantil, ressaltando 

a importância do professor dar visibilidade às expressões das crianças de modo a contribuir para 

sua aprendizagem significativa por meio de experiências, e buscando uma ruptura das práticas 

corporais repressoras que são encontradas em diversas instituições escolares devido às 

concepções de infância obsoletas. 

 

Palavras-chaves: Corpo. Experiências. Visibilidade Infantil. Brincar livre. Diálogo tônico. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

Historicamente, na cultura ocidental, foi construída a compreensão de que o 

corpo atende aos desejos e comete pecados e por isso é profano. Por outro lado, o 

pensamento era considerado a essência racional do homem, ligado à alma e ao espírito, 

portanto, sagrado. Desde Platão até o pensamento judaico-cristão, a alma possuía valor 

entre os homens, carecendo de cuidado e atenção. Já o corpo, era algo material e 

desvalorizado. A partir de ideias como estas, o filósofo Platão estabeleceu radicalmente 

o dualismo, separando as concepções de corpo e alma. Para ele, era preciso manter-se 

puro e não atender aos desejos carnais para alcançar a liberdade, visto que  

 

nesta vida não aproximaremos da verdade a não ser afastando-nos do corpo 

[...] e conservando-nos puros de todas as suas imundícies até que o deus venha 

nos libertar. [...] livres da loucura do corpo, conversaremos [...] com homens 

que usufruirão a mesma liberdade e conheceremos por nós mesmos a essência 

das coisas. (PLATÃO, 1966, 66a-67d) 
  

Segundo o pensador, o corpo era visto como condição temporal e passageira, 

sem relação com a condição de sujeito ou de humano. Dando um salto histórico, na 

Idade Moderna, Descartes definiu a oposição entre corpo e mente através de sua famosa 

frase “Penso, logo existo!”. Ele afirma: “Eu era uma substância cuja essência ou 

natureza reside unicamente em pensar e, que para existir, não necessita de lugar algum 

nem depende de nada material, de modo que eu, isto é, a alma, pela qual sou o que eu 

sou, é totalmente diversa do corpo” (DESCARTES, 2008, 1982, p. 62). Em 

contraposição a esse pensamento, surge Nietzsche, filósofo alemão, que compreende o 

corpo como o fio condutor do pensamento, e a alma como algo que faz parte desse 

corpo. Em suas palavras, afirma que o ser humano é “todo corpo e nada além disso; e 

alma é somente uma palavra para alguma coisa no corpo.”. (NIETZSCHE, 2011, p. 60)  

Ao longo do tempo, a dicotomia entre corpo e mente ganhou novas perspectivas 

e, assim, no início do século XIX, países da Europa Ocidental se preocuparam com a 

higiene e saúde ao perceber a alta taxa de mortalidade infantil, necessitando do cuidado 

de crianças de zero a seis anos. Instituições se apropriaram do discurso higienista e 

começaram a atender crianças órfãs e abandonadas, assim como filhos de mulheres que 

ingressaram no mercado de trabalho. Com cunho assistencialista, focando no cuidado 

com o corpo, as creches surgiram. Já os Jardins de Infância se preocupavam com o 

aspecto educacional. Esses dois modelos de instituição caracterizaram a divisão entre o 
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cuidar e o educar. 

 

Durante muito tempo, é possível observar que a creche serviu prioritariamente 

no combate à pobreza e à mortalidade infantil. Dessa maneira, analisa-se que o 

papel social, assistencialista, representado pelas creches a partir do século 

XIX, está vinculado à ideia de falta de família ou desorganização familiar. [...]. 

Nos serviços de assistência, incluindo as instituições de educação infantil, 

adotou-se uma intencionalidade educativa a fim de orientar as mães em como 

cuidar de seus filhos. Tais orientações eram prescritas principalmente por 

médicos higienistas, que acreditavam na necessidade das mães aprenderem 

seus ensinamentos sobre saúde. (LOURENÇO, 2002, p. 18) 
 

Após a Segunda Guerra Mundial, houve uma crescente necessidade da inserção 

de crianças em creches e pré-escolas devido à entrada da mulher no mercado de 

trabalho. No Brasil, durante mais de um século, as preocupações se debruçavam pelo 

cuidado do aspecto físico, da alimentação, da saúde e de hábitos de higiene e sociais.  

Em 1922, um fato histórico trouxe contribuições de diferentes áreas de estudo e 

pesquisa, como Medicina, Pedagogia, legislação e Sociologia. O I Congresso de 

Proteção à Infância buscou trazer discussões a fim de melhorar o atendimento às 

crianças que frequentavam creches e escolas. A partir de então, o século XX passou por 

diversos momentos de reflexão, construção e desconstrução sobre as concepções 

infantis. A criança passou a ser vista como ativa no seu processo de aprendizagem e 

socialmente reconhecida como sujeito de direitos. Segundo Carnevale,  

 

Foram elaborados diversos documentos visando garantir estes direitos, como a 

Declaração Universal dos Direitos da Criança (1959), a Constituição Federal 

Brasileira de 1988 que reconhece as crianças como sujeitos de direitos, entre 

os quais a educação, o Estatuto da Criança e do Adolescente (1990), a Lei de 

Diretrizes e Bases da Educação Nacional (1996) e as Diretrizes Curriculares 

Nacionais para a Educação Infantil (1999 e 2009).  Debates sobre a criança 

brasileira nesse período romperam com o modelo preexistente na Europa e 

resultaram em novas concepções de criança, que variam de acordo com a 

cultura e sociedade em que ela está inserida. As instituições que recebiam as 

crianças passaram a se preocupar com dois atos importantes: o cuidar e o 

educar. (CARNEVALE, 2018, p. 14) 
 

 

Didonet (2009) afirma que o cuidar e o educar são indissociáveis, pois, 

cuidando, se educa e, educando, se cuida. Ambas as ações se complementam ao atender 

à criança pequena. Ganhando cada vez mais visibilidade, o campo da Educação Infantil 

tem vivido intensas discussões acerca de concepções de criança, considerada atualmente 

como uma categoria geracional da sociedade. Sobretudo, discutem práticas de 

aprendizagem significativa que, para existir, é preciso permitir à criança o brincar livre.  

Assim ela poderá fazer descobertas e ressignificar o conhecimento de acordo com seu 
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contexto. Ao contrário do que muitos educadores pensam, o brincar livre traz muitos 

benefícios para a criança e a relação dela com o adulto que a acompanha. Em alguns 

espaços escolares, o brincar livre é visto como falta de atenção dos educadores ou uma 

atitude permissiva demais, entretanto trago esta ideia para discutir e esclarecer o papel 

do professor ao permitir que a criança brinque livremente. As atividades dirigidas 

demais limitam as ações infantis, ou seja, a criança age de acordo com a expectativa da 

visão adulta. Na brincadeira livre, o adulto proporciona situações e organiza ambientes 

para que a criança se sinta potente, protagonista e vista no seu modo de agir e de pensar, 

podendo viver e experimentar relações com seus pares e com o mundo. A criança age a 

partir do que ela é e percebe que suas subjetividades são valorizadas.  

Diante das considerações expostas, para dar continuidade a este trabalho, 

proponho algumas questões: como ocorre o diálogo entre o corpo do professor e o da 

criança nas relações que se estabelecem? Como os corpos infantis encontram espaços 

para se expressarem livremente? Que ações cotidianas na Educação Infantil incorporam 

a área da Psicomotricidade como aliada ao processo de ensino-aprendizagem?  

A partir dessas questões, procuro lançar um olhar crítico sobre o brincar livre de 

crianças de 0 a 2 anos como experiência no espaço da creche, elucidando a importância 

das experiências corporais para a aprendizagem significativa.  

Dessa forma, com cunho qualitativo, essa pesquisa ocorreu através de visitas a 

uma instituição de Educação Infantil, localizada na cidade do Rio de Janeiro, que atende 

crianças de zero a seis anos de idade. Observei uma turma que recebeu, em 2018, 

crianças de dez meses a dois anos e meio, e seus educadores, a fim de compreender o 

brincar livre como parte do desenvolvimento infantil e do processo de aprendizagem 

significativa.  

Em campo, foram realizadas observações de crianças e adultos e suas relações 

no cotidiano a partir da observação dos comportamentos individuais ou em grupo que 

não podem ser analisados através de números e estatísticas.  

Como suporte, utilizei um caderno de campo, no qual registrei observações e 

práticas vivenciadas, além da câmera do telefone celular para capturar momentos 

significativos.  

Em paralelo ao trabalho de campo, houve o estudo do referencial teórico sobre o 

tema em questão, com o intuito de embasar as reflexões, observações e questões que 

surgiram no decorrer do trabalho. Houve a inspiração e o aprofundamento das 

reflexões, baseados em teóricos que abordam a infância e a experiência como 
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aprendizagem significativa.  

Para além das reflexões da história da educação e da compreensão do corpo 

nesse processo, como apresentado no início desta Introdução, a ideia do brincar como 

ocupação vital, conforme definido por Johan Juizinha (1998, p. 25), que dialoga com a 

ideia do brincar como experiência a fim de despertar a busca pelo conhecimento, a 

partir da abordagem de Maria Luiza Oswald (2011) permeia o trabalho, junto a outras 

teses também essenciais para enriquecer essa discussão.   

Walter Benjamin (2012) e Jorge Larrosa (2002), importantes autores sobre a 

aprendizagem a partir da experiência, também me ajudaram a percorrer este caminho 

metodológico. Esses teóricos abordam termos como conhecimento e informação, dois 

aspectos que rondam a aprendizagem na sociedade moderna. Walter Omar Kohan 

(2008) discute sobre a relação da experiência e da verdade em espaços escolares de 

forma a entender que é preciso experimentar para compreender a verdade. Ainda no 

campo da Filosofia, Spinoza (2009) acrescenta a ideia de que educadores podem afetar 

crianças, entendendo que os conhecimentos se dão pelos afetos e que estes se dão no 

corpo e de forma indissociável na mente, já que mente não está separada do corpo.   

Léa Tiriba (2008), professora e autora que pesquisou 40 instituições escolares 

públicas da cidade do Rio de Janeiro, traz a preocupação do aprisionamento das 

crianças em salas de aula durante 8 a 10 horas por dia. Dialogando com ela, Richter e 

Alexandre Fernandes Vaz (2007) caracterizam espaços como esses como “um processo 

de determinação do autocontrole, de dominação do corpo” e, ao pensar em controle dos 

corpos, houve também a contribuição de mais um filósofo e educador, Michel Foucault 

(1987), por apontar que, por meio de estratégia de controle sobre os corpos, 

estabelecem-se as relações de poder e de hierarquia.   

Gerda Verden-Zöller (2004) traz aspectos que impossibilitam a constituição 

plena da consciência corporal, e essa questão permite um diálogo com a ideia do corpo 

do professor como mais um caminho para a aprendizagem significativa abordada por 

Osvaldo Luiz da Silva (2012).   

As questões do corpo ganham maior embasamento no campo da 

Psicomotricidade. Nessa perspectiva, André Lapierre e Bernard Aucouturier (2004) 

trazem a relação adulto-criança a partir do diálogo tônico, importante contribuição para 

o campo da Educação. As definições do termo Psicomotricidade e o paralelismo entre 

corpo e mente são defendidos por Mastrascusa e Franch (2016) e Ajuriaguerra (1980), 

respectivamente, e contribuem para entrelaçar a perspectiva da Psicomotricidade nas 
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questões apresentadas. Há também as contribuições de Jean Le Bouch (1986) sobre os 

estudos do esquema corporal durante a infância.  

A partir de todos esses estudos e das relações estabelecidas destes com o campo 

de investigação já citado, o trabalho foi adquirindo forma até chegar à apresentação 

final do mesmo. Foi assim que, para a apresentação do resultado da pesquisa, o trabalho 

foi dividido em dois capítulos principais: 1) Pressupostos teóricos, no qual abordo o 

brincar livre de crianças de 0 a 2 anos como experiência no espaço da creche e o corpo 

do professor ao brincar com crianças de 0 a 2 anos; e 2) A teoria entrelaçada com a 

prática à luz da Psicomotricidade no brincar livre de/com crianças de 0 a 2 anos em uma 

creche do Rio de Janeiro, em que apresento as reflexões tecidas entre a teoria e os 

achados da pesquisa de campo.   

Este trabalho se torna relevante por discutir a importância do corpo no processo 

educacional num período da vida da criança em que a comunicação mais recorrente é 

realizada por meio do movimento e da expressão corporal. Em qualquer fase da vida o 

corpo fala, se expressa e se afeta com o que vive no próprio corpo, na relação com 

outros corpos e na relação com o ambiente. Contudo, é na infância que tais relações 

acontecem principalmente pelos sentidos, por múltiplas linguagens, até porque as 

crianças ainda estão se apropriando da linguagem verbal. Dessa forma, prioritariamente 

e intensamente, as crianças lançam mão de outras linguagens pelo corpo, no corpo e 

com o corpo.   

A Psicomotricidade torna-se, então, aliada na busca de entender as crianças e 

suas expressões, o desenvolvimento infantil e a construção da identidade de cada uma.  

Com tudo isso, espero que a composição de todas essas reflexões na forma apresentada 

seja um convite ao leitor para refletir junto, tecer novas ideias e propostas que 

possibilitem rever o olhar para as relações entre corpos durante as brincadeiras das 

crianças nos espaços de nossas creches. 
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2. OBJETIVOS 

 

2.1 Objetivo Geral 

 

O presente trabalho se apresenta como um convite aos educadores para 

refletirmos a importância do brincar livre nas práticas educacionais com crianças de 0 a 

2 anos na creche e o esclarecimento do professor sobre o tema, levando em 

consideração a área da Psicomotricidade como aliada no desenvolvimento infantil 

pleno. 

   

2.2 Objetivos Específicos  

 

 - Debater sobre a dicotomia entre corpo e pensamento.  

 - Abordar o tema do brincar livre de crianças de 0 a 2 anos no espaço da creche. 

 - Analisar o lugar do corpo do professor ao brincar com crianças de 0 a 2 anos. 

 - Refletir sobre olhares possíveis à luz da Psicomotricidade no brincar livre com 

crianças de 0 a 2 anos.  

 - Discutir as práticas que potencializam os movimentos corporais no 

desenvolvimento infantil na creche. 
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3. JUSTIFICATIVA 

 

 A relevância desta pesquisa ocorre pela preocupação em aprofundar o tema de 

modo a desconstruir práticas que descartem o olhar da Psicomotricidade como aliada 

em sala, trazendo importância à discussão da contenção corporal num período da vida 

em que a comunicação mais latente é através do movimento e expressão corporal e 

refletir sobre a valorização da relação entre a Psicomotricidade e o desenvolvimento 

infantil, tendo em vista o movimento corporal como uma das principais linguagens para 

se expressar e aliada da construção do pensamento. 
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4. PRESSUPOSTOS TEÓRICOS 

 

Pensar o corpo é uma outra maneira de pensar o mundo.  

David Le Breton (2003, p. 223) 

 

Le Breton nos ajuda a refletir sobre diversas possibilidades de pensar o mundo, 

incluindo o corpo como uma delas. As diferentes formas de viver a infância, entendidas 

dentro de sua pluralidade, fazem marcas nos corpos e constituem sujeitos a partir de 

influências externas que as crianças vivenciam. Neste capítulo, pretendo discutir e 

defender o brincar livre como ocupação vital infantil considerando este o melhor meio 

de compreender as pluralidades nos modos de ser criança. Também a partir deste tema, 

abordo a importância da experiência vinda do brincar livre para a aprendizagem 

significativa. Ainda neste capítulo, trago estudos sobre as influências do corpo do 

professor na relação adulto-criança.  

 

4.1 O brincar livre de crianças de 0 a 2 anos como experiência no espaço da creche 

 

Ao observar crianças brincando, é possível perceber ações e movimentos 

espontâneos sem nenhum propósito final pré-estabelecido. Apesar de ser intencional, a 

brincadeira ocorre, agregando valor ao seu processo e não ao produto. Geralmente 

crianças buscam reproduzir o que vivenciam do mundo adulto para produzir novos 

sentidos. O brincar que acontece no momento presente e no modo de ser criança reside 

na ação infantil desde o seu nascimento. O primeiro brinquedo do bebê é o seu corpo, 

que é utilizado para explorar o mundo que o cerca e interagir com outras pessoas. Ao 

encontrar outro corpo disponível para dialogar, antes mesmo da aquisição verbal, o 

bebê aceita sua corporeidade, se conhece e se reconhece nas relações estabelecidas 

através da utilização do seu corpo ao brincar.  

Crianças, principalmente de 0 a 2 anos, estão vivendo um período 

importantíssimo da vida em que ocorre o processo de construção de identidade, 

consciência corporal, conhecimento do corpo e constituição do Eu. Nesse período da 

vida, através do brincar, a criança constrói aos poucos sua consciência corporal e amplia 

coordenações sensório-motoras.   

Huizinga (1998, p. 25) afirma que a brincadeira oferece sentido à ocupação 

vital, pois considera aspectos como descarga da energia excessiva e é fruto de um 
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impulso congênito de imitação, respondendo a uma necessidade de relaxamento, além 

de ser uma forma de exercício para brincadeiras futuras e um exercício de aquisição de 

domínio sobre si mesmo, promovendo a satisfação de desejos insatisfeitos e o desejo de 

competir com os demais.  

A partir da afirmação do autor, é possível perceber a importância do brincar 

livre para o desenvolvimento amplo da criança em seu contexto social e a escola 

costuma ser o primeiro contato dela com organizações coletivas que envolvem outras 

crianças da mesma idade ou idades próximas para compartilhar propostas e 

brincadeiras.  

Com isso, um espaço escolar que se preocupa com o brincar como experiência 

desperta nas crianças a busca pelo conhecimento e contribui para o seu 

desenvolvimento integral. Maria Luiza Oswald corrobora com esta ideia, afirmando que 

a educação ocorre pela carne, ou seja, a criança aprende ao fazer, mexer, ver, sentir, 

cheirar, ouvir e saborear. Segundo a autora, “experimentar algo esteticamente supõe 

impregnar-se do mundo físico e social pelos sentidos” (OSWALD, 2011, p. 25). Para a 

autora, a experiência é estética, ou seja, passa pelos sentidos, sendo, então, pessoal e 

intransferível. Ocorre na relação do que se sente no corpo com outras experiências já 

vivenciadas. Essa relação gera afetos que transformam o conhecimento de mundo de 

quem os vive.  

Benjamin, um autor de referência sobre o estudo da aprendizagem pela 

experiência, discute este termo, questionando a experiência passada de geração em 

geração, sendo comunicada dos mais velhos aos mais jovens “de forma concisa, com 

autoridade da velhice, em provérbios; de forma prolixa, com a sua loquacidade, em 

histórias; às vezes como narrativas de países longínquos, diante da lareira, contadas aos 

filhos e netos” (BENJAMIN, 2012, p. 123). O autor ainda afirma que, por motivos 

externos, o homem perdeu sua capacidade de narrar e trocar experiências, dando lugar à 

informação vazia e ao homem que se constitui na lógica de uma sociedade de consumo.  

Para o autor, há uma pobreza de experiência na sociedade ao considerar experiência 

como algo transmitido por outro, narrado por outro, que, normalmente, também não é 

quem a vive. Ele questiona a prática escolar em que professores narram experiências de 

pessoas distantes ao contexto em que se vive ao invés de narrar suas próprias 

experiências e, assim o aluno também entende que tem que fazer.  

Outro autor que discute o termo experiência e que se inspira nos estudos de 

Walter Benjamin é Jorge Larrosa, professor de Filosofia da Educação da Universidade 
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de Barcelona, o qual acredita que a aprendizagem significativa é alcançada por meio da 

experiência. Ele reitera as ideias de Benjamin, dizendo que a experiência está cada vez 

mais escassa devido ao excesso de informação, o que não é o mesmo que 

conhecimento, entretanto, esses termos se confundem. Conforme o autor, adquirimos o 

conhecimento através da experiência e este a define conforme relato abaixo:  

 

Começarei com a palavra experiência. Poderíamos dizer, de início, que a 

experiência é, em espanhol, “o que nos passa”. Em português se diria que a 

experiência é “o que nos acontece”; em francês a experiência seria “ce que 

nous arrive”; em italiano, “quello che nos succede” ou “quello che nos 

accade”; em inglês, “that what is happening to us”; em alemão, “was mir 

passiert”. (LARROSA, 2002, p. 21) 
 

Conforme as ideias do autor, não há informação no mundo que nos fará ter 

conhecimento se não nos afetarmos pela experiência. É preciso ser tocado, viver um 

acontecimento. Como crítica a este pensamento, o autor diz que a falta de tempo nos 

prejudica a experimentar situações, visto que as coisas passam depressa, 

impossibilitando a verdadeira experiência: a que nos afeta. De acordo com Larrosa 

(2002), é imprescindível refletir sobre o modelo educacional que rege a maioria das 

escolas. O currículo é organizado de forma a cumprir cada vez mais conteúdos num 

mínimo espaço de tempo. Num tempo tão corrido, as crianças estão aprendendo de 

forma significativa ou colecionando informações? Através das experiências vividas, é 

preciso marcar corpos e almas.  

Para viver a experiência, ainda segundo o autor, é preciso de tempo dedicado ao 

silêncio, ao vazio da informação para que possa ser preenchido pelas aprendizagens 

oriundas dos sentidos. Só se aprende pelos afetos e, o que vemos hoje é que muita coisa 

passa pela escola, mas pouco, de fato, afeta os sujeitos que lá que se encontram e, sem 

afeto, não há transformação e, por consequência, não há aprendizagem (LARROSA, 

2002).  

A partir dessa ideia de experiência, cabe refletir sobre o valor dado ao brincar 

livre nos ambientes escolares. Muitas vezes são considerados como momentos de 

“perda de tempo”, sem importância para a aprendizagem das crianças. Quando ocorrem, 

costumam vir com justificativas como: “eles precisam extravasar a energia para se 

acalmarem”. Esse tempo do brincar, então, é percebido como uma descarga de energia, 

não como potência de vida, de aprendizagem, de leitura de mundo. Ainda vemos a 

lógica cartesiana (DESCARTES, 2008) e platônica (PLATÃO, 1966) conforme descrita 

na introdução desse trabalho, que defende que o corpo precisa estar parado e tranquilo 
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para aprender a partir do que é transmitido para a mente. O adulto se vê num local de 

responsabilidade sobre os cuidados com o corpo da criança, então passa a utilizar como 

estratégia o controle dos corpos a fim de manterem nas protegidas. Desta forma, utiliza 

de sua autoridade para inibir os movimentos corporais.  

Com isso, vimos que, na educação tradicional, o corpo infantil está protegido 

pelo adulto, que inibe movimentos e atitudes que considera inadequado. Assim, em 

nome de segurança e controle, as crianças têm seus corpos também controlados, sendo 

proibidas de experimentarem os limites de seus próprios corpos nas relações com suas 

próprias condições, potencialidades e limitações, como, também, com o espaço e com 

as pessoas com quem interagem.  

Ao perceber essas limitações dos adultos em relação aos corpos das crianças, 

cabe refletir sobre os corpos adultos: como se desenvolveram? Que possibilidades 

tiveram de explorar tais movimentos quando eram crianças? Como cobrar tal liberdade 

de vivência de quem não as viveu ou as entende? Por isso, ao pensar no brincar livre 

nos espaços educacionais, também precisamos pensar no corpo do professor, em sua 

disponibilidade, em sua possibilidade, em sua limitação.  

Para além de entender tais condições do corpo do professor, na 

Psicomotricidade, há também o olhar para a entrega desse corpo no brincar ao se 

relacionar com outros corpos. É nesse sentido que, Lapierre e Aucouturier (2004) 

perceberam que, dando acesso à criança ao corpo do adulto, abrem-se novos caminhos 

na relação adulto-criança, que é o que vamos discutir a seguir. 

  

4.2 O corpo do professor ao brincar com crianças de 0 a 2 anos 

 

Para entender, nós temos dois caminhos: o da sensibilidade que é o 

entendimento do corpo; e o da inteligência que é o entendimento do espírito. 

Eu escrevo com o corpo. Poesia não é para compreender, mas para 

incorporar. Entender é parede; procure ser árvore.  (BARROS, 1990, p. 212) 
  

Barros trata a relação entre corpo e espírito como algo dissociado. Através da 

sensibilidade ocorre o entendimento do corpo. Já a inteligência é o entendimento do 

espírito. Para a aprendizagem significativa, mais do que compreender, é preciso 

incorporar, palavra trazida pelo poeta na epígrafe desse capítulo. Ao pesquisar o 

significado deste vocábulo, é possível perceber a sua relação com o corpo. O Dicionário 

Aurélio Online de Português traz suas definições como:  
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1 - Dar corpo a.  

2 - Dar a forma corpórea a.  

3 - Misturar.  

4 - Reunir, juntar, ligar.  

5 - Incluir.  

6 - Admitir como membro ou indivíduo.  

7 - Tomar corpo.  

8 - Formar parte.  

9 - Reunir-se (a uma coletividade ou corpo).  

10 - Reunir-se em corporação ou grupo.
1
 

 

Para aprender de verdade e construir sentido sobre o conhecimento é preciso 

sentir com o corpo, incorporar. Kohan (2008) discute sobre a relação da experiência e 

da verdade em espaços escolares de forma a entender que é preciso experimentar para 

compreender a verdade.   

A partir dessa relação entre experiência e verdade, cabe também refletir sobre as 

rotinas nos espaços escolares: como tais relações acontecem? Como garantir 

experiências significativas nos planejamentos? O que as crianças de 0 a 2 anos fazem 

nas creches dentro do planejado pelo professor? Como potencializar o tempo em que 

passam nas creches? Léa Tiriba pesquisou 40 instituições escolares públicas da cidade 

do Rio de Janeiro, que atendem à Educação Infantil em horário integral. Seu trabalhou 

revelou que  

As crianças permanecem em espaços entre-paredes durante 8, 9, 10 horas ou 

mais, sendo que, em 10% das instituições investigadas, elas dispõem, 

diariamente, de um curto período de 30 a 60 minutos ao ar livre. No caso dos 

bebês e dos que têm até 2 ou 3 anos, evidenciou-se uma situação de 

aprisionamento, pois, nas unidades que não dispõem de solário, até mesmo o 

banho de sol pode não acontecer! Verificamos também que, em 25% das 

instituições pesquisadas, as janelas não estão ao alcance das crianças, ou não 

existem. Ou seja, além de permanecerem muito tempo em espaços entre 

paredes, são impossibilitadas de acesso à vida que transcorre lá fora.  

(TIRIBA, 2008, p. 47)  
 

Richter e Vaz (2007, p. 10) caracterizam espaços como esses como “um processo de 

determinação do autocontrole, de dominação do corpo”. Nesta relação entre o professor 

e o aluno, o corpo das crianças sofre as ações do poder. O filósofo e professor Michel 

Foucault (1987) entende que, por meio de estratégia de controle sobre os corpos, 

estabelecem-se as relações de poder e de hierarquia. A necessidade de controlar o corpo 

do outro, seja por obediência ou por ameaça, vem da negação do outro. Domínio e 

controle revelam a invisibilidade do outro nas relações. O pensamento ocidental 

contribuiu para a inconsciência a nossa corporeidade, de forma que práticas escolares 

que invisibilizam as crianças contribuem para a inconsciência corporal. 

                                                
1 1 

Disponível em: https://dicionariodoaurelio.com/incorporar. Visitado em 09/01/2019 



23 
 

Verden-Zöller (2004, p. 128) afirma que a negação do outro gera falta de 

confiança. Devido a isso e também à dicotomia entre corpo e mente, não damos espaço 

para o desenvolvimento e interações naturais da criança, o que impossibilita a 

constituição plena da consciência corporal.   

Guattari (1985), por sua vez, entende a função do espaço escolar como um 

espaço que amplia experiências das crianças em busca de desafios. Entretanto, 

encontramos pequenas ações do cotidiano que inibem o corpo das crianças, como uma 

fala rígida ou a perda da ida aos espaços externos, tendo a sala como punição de um 

“mau comportamento”. Práticas como essas resultam no que Foucault (1987, p. 126) 

define de corpos dóceis, ou seja, “é dócil um corpo que pode ser submetido, que pode 

ser utilizado, que pode ser transformado e aperfeiçoado”.  

Apesar de tantas práticas de controle já comentadas, é fundamental entender o 

quanto é contraditório controlar os corpos nos espaços escolares, pois a singularidade da 

criança reside em seu ato de brincar, no seu movimento e na relação dela com o espaço, 

pessoas e objetos. Assim ela produz cultura, faz a releitura do conhecimento de mundo 

e do contexto em que está inserida. Os corpos infantis não se limitam a planejamentos 

rígidos e inflexíveis. As crianças brincam em um outro tempo, um tempo aiónico, que 

não é medido, que não cabe na rotina e na lógica escolar. É o tempo da intensidade, o 

tempo de uma criança brincando (HERÁCLITO, 2012). Esse tempo é o tempo da 

experiência definida por Larrosa (2002), tempo dos afetos, do que transforma e, com 

isso, leva à aprendizagem. É o tempo da brincadeira, entendendo a brincadeira para 

além de uma proposta pedagógica que pode ou não ser permitida pelo professor e, sim, 

como um motor que atravessa o corpo de quem brinca, tendo em vista que esse corpo é 

o fio condutor para qualquer aprendizagem infantil.  

Ao pensar nos corpos infantis, também podemos pensar nesses corpos que já 

foram de crianças e que se tornaram os corpos adultos que voltaram à escola para 

educar novos corpos. Como ocorrem essas relações entre corpos? Como os diferentes 

tempos – o tempo aiónico da criança que brinca e o tempo do planejamento curricular – 

dialogam? Como Tiriba (2008) trouxe em sua pesquisa, as crianças ficam na escola 8, 9 

e até 10 horas. Entendendo o educador como um modelo representado à frente das 

crianças, o que o corpo do professor fala e transmite nas rotinas cotidianas de uma 

escola de Educação Infantil? Crianças de 0 a 2 anos são mais corporais do que verbais, 

seus corpos permanecem em constante movimento para a exploração do espaço e das 

relações com o outro, portanto ela precisa encontrar um corpo disponível para dialogar 
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com ela de forma a trazer segurança e ampliar seu modo de expressar. O corpo do 

professor é carregado de sua história e marcas das suas vivências passadas, as suas 

experiências. Silva esclarece que falamos de um corpo mais que apenas material e 

carnal, um corpo repleto de experiências vividas através de acontecimentos 

significativos.  

Ao falar sobre o corpo, não estou pensando num corpo visceral, das atitudes 

cotidianas, mas num corpo afetado pelos sentimentos que nos movem que nos 

deixam tristes e alegres. Um corpo pulsante que faz de si uma extensão da 

alma, que é afetado de muitas maneiras (SPINOZA, 2009, p. 52) e traz o seu 

passado como um presente vivido, ou seja, um presente de experiências 

vividas e impressas no corpo que o acompanham, dialogando com as novas 

vivências que surgem no presente. O corpo, não necessariamente, é afetado por 

tudo, mas se afeta continuamente e em multiplicidades. (SILVA, 2012, p. 70) 

 

Cada criança é constituída do contexto histórico, cultural e social em que se 

encontra, portanto, cada criança carrega para os espaços escolares suas subjetividades 

singulares. Desta forma, ela se relaciona com o conhecimento que lhe faz sentido.  

Encontrando um meio tão plural como esse, nos deparamos com a riqueza da troca de 

experiências. Rotinas que oferecem aprendizagem, experiência e afeto constituem um 

tripé para o caminho ao conhecimento. Spinoza (2009) define afeto como uma mudança 

que ocorre na mente e no corpo simultaneamente e é isso que nos torna humanos.  

Gostaria de convidá-los a pensar sobre o corpo do professor que, assim como o 

corpo das crianças, também chega aos espaços escolares carregado de marcas e histórias 

que influenciam o modo que se apresenta na relação com os corpos infantis. O corpo do 

professor da Educação Infantil deve ser utilizado como parte do processo de ensino 

aprendizagem, já que ele pode contribuir com a condição de potencializar as ações e o 

protagonismo infantis. O corpo do professor deve agir de forma a distanciar a ideia de 

controle e disciplinarização existentes historicamente nos ambientes escolares e buscar 

dar espaço para a expressão da criança que fala através de seus gestos e movimentos.   

A brincadeira, o jogo e as atividades lúdicas presentes no cotidiano da escola 

valorizam o corpo das crianças, mantendo-as em movimento, fazendo-as se 

relacionarem com o meio em que vivem, com seus pares e com pessoas de seu 

convívio. Viver essas experiências é proporcionar a aprendizagem por meio do corpo e 

a aprendizagem significativa que produz sentido. Silva (2012, p. 74) afirma que, “como 

a criança ainda não se apropriou da linguagem verbal o suficiente para expressar tudo o 

que deseja, o corpo é um canal indispensável de comunicação e de troca entre o que 

sente, o que pensa, o que imagina, o que reinventa, reelabora e vive”. Por isso, é preciso 

valorizar as manifestações corporais de crianças de 0 a 2 anos, tendo o educador a 
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responsabilidade de entrar no jogo simbólico, revisitando sua própria criança interior 

para dialogar com as crianças que o cerca.   

Essa proposta torna-se possível, pelo olhar da Psicomotricidade, ao pensar no 

diálogo tônico. Este é visto como uma conversa que dispensa palavras. Segundo 

Lapierre e Aucouturier (2004, p. 32), tal diálogo “só pode ser feito por meio de uma 

vivência cuja dimensão afetiva real, profunda e espontânea não esteja excluída”.  

Como os professores passam muito tempo com seus alunos, precisam 

compreender a importância do diálogo tônico, pois eles são responsáveis pelos 

estímulos necessários ao desenvolvimento global infantil. É preciso mais que a 

comunicação verbal na relação adulto-criança. A comunicação corporal, ou seja, através 

do olhar, do toque, de gestos e movimentos, a primeira a ser desenvolvida desde o 

nascimento, tem suma importância no cotidiano escolar. Mas como conciliar a 

necessidade do adulto de disciplinar e ter conteúdos a compartilhar com a demanda 

infantil de crianças de 0 a 2 anos das manifestações corporais e a busca de um corpo 

disponível para dialogar? Silva (2012, p. 75) encontra a resposta para esse conflito nas 

atividades lúdicas. O autor entende que a comunicação corporal realizada através de 

brincadeiras sugeridas pelas crianças ameniza esses conflitos, colaborando com o 

desenvolvimento cognitivo. Ambos os sujeitos dessa relação encontram um canal de 

comunicação confortável e eficaz através do corpo.  

 

Sendo assim, neste contexto, enquanto a criança convida o educador a entrar 

no seu jogo simbólico, através de expressões, movimentos e diálogos 

corporais, o educador responde ao convite, com palavras que representam 

afetos, sentimentos, movimentos e outras formas de dialogar, mas em um canal 

de comunicação verbal.” (SILVA, 2012, p. 75)  

 

Entendendo o corpo como o primeiro brinquedo da criança desde o seu 

nascimento, o que está por trás das brincadeiras lúdicas nos espaços escolares? Crianças 

não precisam de tantas regras que controlam os corpos para existir no mundo. O 

controle dos corpos revela a dicotomia entre corpo e mente, pois refreia a condição da 

criança de expressar sentimentos, desejos e ações, ou sentir prazer nas experiências 

vividas. O corpo é o caminho para a ludicidade na medida em que o educador esteja 

atento para perceber essa demanda pelas experiências no ambiente escolar. São elas que 

irão afetar e criar marcas nas crianças dentro de seu desenvolvimento.   

Segundo Nunes (1995), a ludicidade é uma atividade que tem valor educacional 

intrínseco, mas além desse valor, que lhe é inerente, ela tem sido utilizada como recurso 
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pedagógico. Educadores acreditam que a ludicidade como recurso pedagógico 

proporciona o prazer em aprender de forma significativa, com alegria e entusiasmo. 

Não há intenção de se chegar a um produto final, mas, sim, à prazerosa sensação de 

interagir e participar.  

 

Através da atividade lúdica e do jogo, o sujeito forma conceitos, seleciona 

ideias, estabelece relações lógicas, integra percepções, faz estimativas 

compatíveis com o crescimento físico e desenvolvimento e vai se socializando. 

A convivência de forma lúdica e prazerosa com a aprendizagem proporcionará 

a criança estabelecer relações cognitivas às experiências vivenciadas, bem 

como relacioná-la às demais produções culturais e simbólicas conforme 

procedimentos metodológicos compatíveis a essa prática.” (SILVA, 2012, p. 

79).  
 

Com esse estudo, pretendo contribuir para a reflexão do educador em ação sobre 

o poder que está em suas mãos. Não falo sobre o poder de Foucault, da mecânica do 

poder que geram relações hierárquicas e que aprisionam. Falo do poder libertador que o 

professor tem de compreender a criança em seu tempo presente, dando visibilidade aos 

seus modos de ser no mundo. 
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5. A TEORIA ENTRELAÇADA COM A PRÁTICA À LUZ DA 

PSICOMOTRICIDADE NO BRINCAR LIVRE DE/COM CRIANÇAS DE 0 A 

2 ANOS EM UMA CRECHE DO RIO DE JANEIRO 

 

[...] entrar em contato com nossa sensibilidade, expressá-la corporalmente, 

liberta-nos de padrões arraigados e castradores, tomar consciência do poder 

expressivo de nosso corpo abre infinitas perspectivas para um trabalho mais 

criativo, crítico, humano e prazeroso. (PEREIRA, 2006, p. 103.) 

 

A epígrafe que inicia o capítulo valoriza o lugar do corpo no processo de ser: ser 

na vida de forma humana, ou seja, sentir, expressar, criar, ampliando as possibilidades 

de ser no mundo. Além disso, esse modo de ser, segundo Pereira (2006, p. 103), liberta 

os de padrões arraigados e castradores e é exatamente essa liberdade que defendo neste 

capítulo para pensarmos a Educação Infantil.  

Neste capítulo, apresento um pouco do perfil da instituição pesquisada e qual 

caminho metodológico percorri para construir os dados da pesquisa. Além disso, trago 

conceitos sobre o corpo no processo de aprendizagem pelo olhar da área da 

Psicomotricidade. Por fim, compartilho com o leitor as situações mais relevantes 

vividas em campo, trazendo reflexões acerca do estudo. 

 

5.1 Um breve contexto da instituição  

 

Com o intuito de trazer ao leitor exemplos de boas práticas, utilizei como 

critério de escolha da instituição uma escola em que houvesse educadores preocupados 

em promover o brincar livre. A concepção de criança embutida nesse tipo de espaço 

escolar tem a intenção de provocar docentes leitores a refletirem sobre suas práticas a 

fim de valorizar e dar espaço para as expressões corporais infantis na relação com o 

adulto, de forma que o seu corpo faça parte do processo de desenvolvimento infantil 

pleno.   

Como pesquisadora, busquei uma instituição que visse a criança como criadora 

de cultura e ativa no seu processo de aprendizagem, assim como profissionais com o 

olhar sensível e aberto às demandas infantis que enxergam a criança como autora e 

potente.   

 Buscando atender a todos esses aspectos, encontrei meu campo de pesquisa em 

uma instituição de Educação Infantil localizada na zona sul da cidade do Rio de Janeiro, 

que atendeu aproximadamente 50 crianças em 2018, ano de sua inauguração. A escola 
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possui seis turmas que recebe entre seis e doze crianças cada, e são acompanhadas por 

dois ou três adultos educadores.  

Por ser um espaço novo, o seu projeto político-pedagógico ainda estava em 

construção no período da pesquisa, entretanto não foi necessário ter acesso a ele para 

compreender, através das vivências que observei nas visitas, as concepções de criança e 

de educação que alimentam as práticas cotidianas.   

 

5.2 O percurso: estratégias metodológicas  

 

Nesta pesquisa, busquei observar e trazer reflexões acerca das vivências 

realizadas entre adultos e crianças com o foco no brincar livre e no corpo do professor 

que potencializam as relações de aprendizagem no desenvolvimento infantil. Propus-me 

a realizar a pesquisa com grupos de menor faixa etária da instituição, de 0 a 2 anos, a 

fim de compartilhar momentos proporcionados pelos educadores para o movimento 

livre, de forma que é latente a exploração e experimentação ampla nesta idade. Foi me 

permitido acompanhar uma turma com crianças de dez meses a dois anos e meio de 

idade.  

Durante cinco semanas, estive em campo três dias semanais e cada encontro 

possuía 1h30, totalizando 22h30 de pesquisa. Nesse tempo, busquei compreender que 

lugar o brincar livre ocupava nas rotinas dessa escola e vestígios de como ele 

potencializava as múltiplas expressões infantis do cotidiano.  

 

5.3 O olhar pelo viés da Psicomotricidade 

 

O termo psicomotricidade surgiu no século XX, juntamente com fatos 

importantes deste período, como as contribuições de Freud com a criação da Psicanálise 

e com os estudos sobre o inconsciente. Segundo Mastrascusa e Franch (2016, p. 112), 

Dupré criou o termo Psicomotricidade para abordar o paralelismo entre o 

desenvolvimento motor e o intelectual entre os débeis mentais, termo utilizado na época 

para caracterizar determinadas disfunções. Outro autor que trouxe significativas 

contribuições para a área da Psicomotricidade foi Ajuriaguerra (1980, p. 211), que dizia 

que “as modificações tônicas acompanham normalmente não apenas cada afeto, mas 

também cada fato de consciência”. Essa afirmação do autor reafirma a ideia de que a 

mente não é algo separado do corpo. O diálogo tônico já abordado nessa pesquisa 
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anteriormente é tratado por Ajuriaguerra como instrumento total que põe o sujeito por 

inteiro em comunhão afetiva, utilizando todo o seu corpo. Desta forma, a área da 

Psicomotricidade se enraíza na história como uma ciência que estuda a unidade 

indivisível do ser humano, ele por inteiro, por completo, o soma (organismo, corpo) e a 

psique (processos psíquicos).  

No século XX aconteceram fatos históricos que ajudaram a Psicomotricidade a 

ganhar força e amplitude nas suas discussões, como em 1982, que ocorreu o I 

Congresso Brasileiro de Psicomotricidade e foi organizado pela Sociedade Brasileira de 

Psicomotricidade, trazendo uma nova abordagem na área, a Psicomotricidade relacional.  

Posteriormente foi iniciado o primeiro curso de Psicomotricidade Relacional no Rio de 

Janeiro. Mastrascusa e Franch (2016) afirmam que a Psicomotricidade relacional ainda 

é um assunto pouco estudado e divulgado e define que ela “não é vista como uma 

técnica que possa ser aplicada da mesma forma, nos mesmos ambientes, e sim melhor 

definida como um método, onde seus passos possam ser constantemente atualizados às 

situações que vão sendo vivenciadas” (MASTRASCUSA E FRANCH, 2016, p. 23). 

Desta forma, podemos pensar que é imprescindível o educador ter um olhar atento aos 

acontecimentos cotidianos a fim de poder media-los da melhor maneira possível para 

cada situação. Assim ele poderá detectar as dificuldades que provocam perturbações na 

vida afetiva e relacional da criança, dificuldades essas que se expressam de forma 

autêntica durante brincadeiras e jogos lúdicos que devem estar presentes nas rotinas 

escolares.   

Mastrascusa e Franch (2016, p. 116) trazem os estudos de Le Bouch (1986), que 

afirma que há três planos que são afetados pela má estruturação do esquema corporal 

durante a infância: 

 

 Plano perceptivo: na leitura, inversão de letras nas palavras ou inversão de 

palavras nas frases. 

 Plano motor: disgrafia, paratonia e sincinesia, pressão excessiva do lápis. 

 Plano relacional: pavores noturnos, ansiedade, variações de humor, bruxismo.   

 

Esses três planos têm relação direta com o brincar livre das crianças, já que são 

nas vivências corporais, em suas experiências que geram aprendizagens significativas, 

que elas estruturam o esquema corporal, percebendo as possibilidades e limitações de 
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seus corpos, enfrentando desafios corporais que levam a mais aprendizagens, 

aprendendo limites e potencialidades nas relações que estabelecem com seus próprios 

corpos, com outros corpos e com os ambientes em que interagem. 

Para um bom desenvolvimento do esquema corporal é necessário permitir que as 

crianças vivam situações em que possam compreender as partes do corpo, noções de 

posição do corpo, orientação do corpo no espaço, freio inibitório, respiração, 

relaxamento, equilíbrio e lateralidade. Ao favorecer o desenvolvimento do esquema 

corporal, as crianças desenvolvem também a conscientização do corpo e sua relação 

com o mundo em que vivem. E foi por esse olhar que observei as crianças e os 

professores na creche na tentativa de escutar o que esses corpos tanto diziam que não 

era possível entender apenas pelas palavras. 

 

 

5.4 Entre as crianças: o campo 

 

Uma das questões que mais me chamou atenção nas visitas à instituição 

escolhida para a pesquisa foi a grande visibilidade que as crianças tinham naquele 

espaço. Logo de início, foi possível perceber que elas pertenciam àquele ambiente como 

autoras e protagonistas e compreendi, ao longo do tempo, que isso só acontecia devido 

às concepções de criança que os adultos da escola tinham em suas práticas cotidianas.  

A seguir, apresento alguns achados da pesquisa e algumas reflexões para 

pensarmos juntos sobre a educação para crianças de 0 a 2 anos.  

 

“Olha o que temos ali!”  

As crianças vão para a área externa do espaço que chamam de pátio. As 

professoras sentam-se num banco e as crianças correm pelo espaço para 

exploração livre. Uma das professoras percebe que há um canto no pátio cheio 

de caixotes de feira de madeira que algum funcionário ou família doou para a 

escola e diz:  

– Olha o que temos ali!   

As crianças param seus corpos para virar-se para a professora e ver o que ela 

lhes mostrou. A outra professora, com olhar atento às demandas das crianças, 

percebe o que irão começar a fazer, entra por uma porta e retorna com alguns 

tecidos. Enquanto isso, a brincadeira é montada pelos adultos e pelas crianças 

que, curiosas, logo se aproximam do material disponível. Montam uma cabana 

com os caixotes e os tecidos, entram, dão boa noite e fingem dormir. (Diário 

de campo, 21/06/2018) 
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Figura 1 - Crianças nos caixotes 

 

Fonte: Jéssica Carnevale, 2018. 

 

Neste evento (figura 1), o professor não precisa de uma aula sistematizada nem 

um planejamento muito aprimorado para proporcionar às crianças um momento de 

aprendizagem e de interação por meio da experiência das relações com objetos e pares.  

As crianças criaram suas brincadeiras, manifestaram seus desejos e recriaram o que 

vivenciam no brincar livre. O investimento em bons espaços e materiais – que podem 

ser de uso do cotidiano, como os caixotes e tecidos – proporcionam uma experiência 

significativa na rotina da Educação Infantil se for pensado de maneira a potencializar as 

ações e manifestações da criança. Neste caso, vida e fantasia dialogam na brincadeira de 

casinha na cabana montada. Através do repertório de suas realidades, as crianças vivem 

um momento rico de sentidos e significados. Nesta ação do professor, a concepção de 

criança livre para se manifestar, potente e criadora fica evidente. O protagonismo da 

ação está na criança e o professor ocupa um papel de facilitador, assegurando condições 

para que a brincadeira ocorra. 

  

“Pode chorar!” 

 

Numa brincadeira com bichos de plástico, uma criança se chateia com a outra 

por querer o mesmo objeto. Tenta puxar da mão do colega, balbuciando algo 

como em protesto, não consegue e resmunga quase que em choro. A 

professora, de longe, observa o conflito, mas permite que elas tentem se 

resolver sozinhas, não interferindo de imediato. O menino que demonstrou 

chateação percebeu seu olhar acolhedor e tentou mais uma vez em vão puxar o 

bichinho da mão do amigo. A criança chora e se encaminha para a professora 

que, prontamente, abre seus braços, oferecendo um colo acolhedor e diz que 

ela pode chorar. A criança a abraça, chora por mais alguns segundos e para. 

(Diário de campo, 27/06/2018)  

 

Trago esse caso para abordar a questão do olhar. É comum o professor olhar a 
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criança em suas ações. O jeito que esse olhar se direciona a elas que diferencia a 

concepção de infância imbricada na relação entre o adulto e a criança e o poder 

exercido por meio do olhar. Na situação “Pode chorar!”, a professora em momento 

algum pediu para a criança parar de chorar, pediu-lhe explicações ou tentou solucionar 

o conflito que despertou o choro. Ela demonstrou respeito aos sentimentos da criança 

que pôde expressar suas emoções, manifestando-as através do choro que não foi 

repreendido.  Neste caso, a criança está visível, pois é acolhida dentro de sua 

linguagem, encontrando resposta aos seus gestos comunicativos e confirmando seu 

lugar naquele espaço como sujeito social. A criança foi vista e não há dúvidas para ela 

sobre isso.  

Cabe sinalizar a não necessidade do controle da situação pela professora. O não 

saber o motivo do choro não freou o acolhimento que proporcionou à criança. A relação 

de afeto e de segurança mostrou-se mais importante do que a necessidade de saber o 

que aconteceu concretamente. Houve espaço para a subjetividade relacional, para a 

exposição dos sentimentos pelo corpo e no corpo de ambos os sujeitos presentes na 

relação. O diálogo foi tônico, prioritariamente não verbal. 

 

“Estamos brincando de trem”  

 

A professora conversa com as crianças sobre o evento da Festa Junina que 

haverá na escola, explicando que existem coisas típicas de um evento como 

esse, como comer milho e canjica, ver balão no céu, usar roupas quadriculadas, 

dançar músicas regionais etc. Convida as crianças a fazerem algo para enfeitar 

a festa que se aproxima e pergunta para elas o que gostariam de fazer. O balão 

surge como resposta do grupo. A professora auxiliar chega com uma cartolina 

grande, recorta um losango e põe no chão, junto com tinta aquarelável, pincéis 

e purpurina. Convida as crianças a se aproximarem daqueles materiais e não 

explica como esse balão será confeccionado, dando espaço para liberdade de 

criação. Após alguns minutos, um grupo de crianças continuou pintando o 

balão e outro foi para o local de alimentação pedindo banana. Lá comeram, 

mas não voltaram para o local onde estavam realizando a proposta anterior. 

Com um movimento de imitação, uma criança enfileira algumas cadeiras do 

refeitório e as outras ajudam, sem deixar claro por palavras qual seria a 

brincadeira. A professora pergunta o que estão fazendo e o menino que iniciou 

a organização diz: “Estamos brincando de trem”. A professora se deixa 

contagiar pelo imaginário infantil e pede para que o maquinista do trem avise 

quando estiverem chegando à próxima parada para que ela suba nesse trem 

também. (Diário de campo, 11/07/2018) 

 

Neste caso, inicialmente, um grupo de crianças perdeu o interesse em realizar a 

atividade proposta pelo adulto. Suas manifestações corporais demonstraram que 

estavam em busca de outra atividade e elas foram respeitadas. A partir dessa situação, 



33 
 

questiono: qual seria o ganho em mantê-las em uma proposta sem o interesse delas na 

mesma? O grupo que foi brincar de trem subverteu a utilização de objetos com 

finalidades determinadas: cadeiras do refeitório são utilizadas para sentar à mesa.  

Entretanto o imaginário infantil e o repertório de suas realidades ampliam o uso desses 

objetos, transformando-os, agregando valor ao momento vivido e dando lugar às novas 

criações. Na construção do trem (figura 3), as crianças encontraram espaço para suas 

iniciativas, seus desejos são realizados em forma do brincar e suas ações foram 

validadas e visibilizadas quando a professora diz que também vai subir no trem.  

 

Figura 2 - Produção coletiva de um balão  

 

Fonte: Jéssica Carnevale, 2018. 

 

Figura 3 - O trem  

 

Fonte: Jéssica Carnevale, 2018.  

 

A cachoeira e o bolo de areia  

 

As crianças vão brincar num local chamado tanque de areia. Um espaço 

amplo, onde todo o seu chão é coberto por uma grossa camada de areia. Há 

uma lona bem grande e alta que possibilita a entrada do sol pelas laterais e 

uma pia na altura das crianças. Uma professora chegou com uma bacia larga, 
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vários utensílios de cozinha, copinhos e potinhos de alumínio. Ao verem o 

material, as crianças logo começaram brincadeiras diversas em pequenos 

grupos de acordo com seus interesses e desejos naquele momento. Algumas 

brincavam de comidinha com os potes, os utensílios e a areia. Outras, de 

potinho em potinho, enchiam a grande bacia de água que virava uma cachoeira 

quando a professora subia num toco de madeira e derramava toda a água na 

cabeça das crianças, falando “cachoeeeeeira”. Elas gargalhavam, se jogavam 

no chão e voltavam a encher a bacia pedindo a cachoeira novamente. Outro 

pequeno grupo estava fazendo bolinho de mão, enchiam os copos de água, 

molhavam a areia e a moldavam como em um bolinho para fingir comê-los. 

Me aproximei e sorri para eles, que continuaram a brincadeira. Assim iniciou o 

pequeno diálogo:  

José: Quer um bolo?  

Pesquisadora: Gostaria muito, mas de que é esse bolo?  

José: É de chocolate!  

Clara: Não, ele é de areia!  

José: É, de areia, mas tá quente!  

Clara: Não pode comer agora que vai ficar com dor de barriga!  

Pesquisadora, esticando as mãos para pegar o bolo: Então eu vou soprar 

muito para ele esfriar logo! (Diário de campo, 03/07/2018)  

 

A escola possui um espaço com elementos da natureza. Este momento com 

espaço e materiais adequados possibilitou às crianças um universo de criações, 

experiências, interações e brincadeira, aumentando a possibilidade da exploração do 

corpo (figuras 4 a 6). Quanto maior a diversidade do terreno e dos recursos naturais, 

maiores serão as possibilidades de atividade física, desafio, diversidade de movimentos 

e domínio corporal, que favorecem o brincar livre e espontâneo rico em entrega, 

cooperação e autonomia. O professor potencializa a ação da criança quando permite a 

liberdade e o tempo para brincar em espaços abertos e naturais, assim favorece a 

curiosidade, a concentração, o interesse e a disposição para aprender. Segundo Barros 

(2018, p. 82), o contato da criança com a natureza contribui “para a construção de 

conhecimentos por meio de experiências diretas e sensíveis, que geram aprendizados 

importantes na vida da criança e do jovem.”. Portanto, como mediador entre a criança e 

a aprendizagem, o professor deve buscar oferecer às crianças um espaço natural de 

qualidade que amplie suas aprendizagens de forma significativa à medida que dá 

oportunidade às experiências, criação, transformação, imaginação, lúdico e movimento 

livre. Nesse caso, a ação do professor na brincadeira da cachoeira vem de um convite 

das crianças. Entretanto, convites como esse surgem quando o corpo do professor se 

apresenta disponível para entrar na brincadeira. Em sua atuação, o professor dialoga 

verbalmente e corporalmente com as crianças, proporcionando afeto, prazer, alegria, 

confiança, visibilidade infantil, acolhimento, entre outros sentimentos, num simples 

jogo simbólico.  
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Figura 4 - Brincadeira de comidinha com areia 

 

Fonte: Jéssica Carnevale, 2018. 

 

Figura 5 - Bacia com água e areia 

 

Fonte: Jéssica Carnevale, 2018. 

Figura 6 – Cachoeira 

 

Fonte: Jéssica Carnevale, 2018. 

 

O tempo individual de cada criança nos momentos coletivos 

 

É o momento do almoço na escola. Parte do grupo está numa sala dormindo e 

a outra parte está no refeitório almoçando numa mesa baixa e redonda, onde 

cabem seis crianças. Ao se sentirem satisfeitas, as crianças começam um 

movimento de levantar de suas cadeiras. A professora pergunta se já 
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terminaram, João e Clara dizem que já e Felipe não responde, mas segue seus 

colegas. Enquanto isso, outras duas crianças continuam à mesa para terminar a 

refeição. João, Clara e Felipe decidem brincar juntando as cadeiras livres do 

refeitório para pular o encosto, subir, descer, passar por cima do assento de 

uma para outra e explorar as possibilidades de seus movimentos. A professora 

olha para o que estão fazendo e continua comendo junto com as duas crianças 

que ficaram na mesa. (Diário de campo, 27/06/2018) 

  

Nesta situação, em nenhum momento a professora solicitou que as crianças 

esperassem as outras para seguirem para a próxima atividade. Pelo contrário, através do 

olhar de cuidado e acompanhamento das ações das crianças, permitiu a exploração do 

espaço, do lúdico, da brincadeira e da interação, proporcionando momentos de 

autonomia e construção da segurança ao poderem testar e ampliar os seus movimentos 

corporais (figura 7). 

 

Figura 7 - Exploração de movimentos em cadeiras 

 

Fonte: Jéssica Carnevale, 2018. 

 

Dentro de um grupo, uma criança que termina algo antes das outras deve esperar 

os outros para ir para a próxima atividade? Como respeitar o tempo individual de cada 

criança nos espaços coletivos? Qual a intencionalidade ao conter os corpos das crianças, 

fazendo-as aguardarem o restante do grupo sentadas? Para quem essa espera faz 

sentido? Qual o significado da espera imposta às crianças num local que deveria ser 

pensado para elas? É preciso, antes de tudo, reconhecê-las como sujeitos da cultura. A 

concepção de infância que cada adulto se apoia altera a diversidade de respostas a essas 

perguntas.   

A posição de Guattari contribui para algumas reflexões a respeito da ordem nos 

espaços escolares.  
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Em sua análise, em sociedades como a nossa, as crianças, desde muito cedo, 

são colocadas em situações nas quais já se esperam delas comportamentos 

como obediência e ordenação. Escola, espaço onde deveríamos, por princípio, 

ampliar as experiências das crianças em direção à busca do novo, de desafios 

bacanas para elas ou de acordo com sua forma de ser e pensar, ao contrário, 

parece se construir como oportunidade de iniciação das crianças “ao sistema 

de representação e aos valores do capitalismo”. (GUATTARI, 1985, p. 51)  

 

As palavras do filósofo reforçam a existência de uma lógica de controle nas 

escolas com as crianças e, ao mesmo tempo, mostram outros caminhos possíveis. Da 

mesma forma, vejo a espera como um desperdício de oportunidades para a experiência, 

entendendo que esses tempos infantis plurais demandam propostas diversificadas 

quando planejadas para as crianças que participam parcialmente ou para as que 

terminam antes. Em outros momentos, a espera é importante para que as crianças 

percebam que pertencem a um grupo. Por exemplo, em uma roda de conversa, é 

importante saber esperar a vez de falar e o tempo de escutar. Esperar alguém chegar, 

esperar a vez em uma brincadeira... Cabe ao professor buscar perceber quando essa 

espera faz parte de uma ação coletiva de interação e respeito ao tempo do outro, quando 

essa espera é desrespeitosa ao tempo da criança. A melhor forma de perceber esses 

momentos é estando atento às crianças, aos seus corpos, movimentos e expressões. 

 

Criar condições que permitam aos indivíduos adquirir meios de expressão 

relativamente autônomos seria uma maneira de garantir a não cristalização de 

atitudes, abrindo espaço para experiências na escola que possam ir dando lugar 

às próprias capacidades de expressão de todos: adultos e crianças. 

(GUATTARI, 1985, p. 55)  

 

É possível e necessário legitimar os modos de ser criança, respeitando seus 

tempos e particularidades no espaço coletivo, sobretudo reconhecer seus modos de 

comunicação, criando condições para que se expressem através das múltiplas 

linguagens. O diálogo tônico, com isso, torna-se uma ferramenta fundamental nesse 

processo comunicativo.   

Ao observar os corpos infantis na relação com os corpos adultos, o olhar pelo 

viés da Psicomotricidade contribuiu para perceber um pouco do diálogo tônico 

estabelecido nas situações apresentadas.   

Na instituição pesquisada, com as professoras envolvidas houve a possibilidade 

de escuta, de respeito ao corpo do outro, de valorização do brincar livre, mesmo quando 

esse não estava previsto no planejamento.   

Tais situações mostraram que é possível a existência do tempo do brincar em 

paralelo ao tempo curricular controlado pelo planejamento pedagógico. Ambos os 
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tempos coexistiram nas vivências relatadas. E assim podemos pensar que é possível o 

brincar livre nas creches, é possível potencializar a aprendizagem a partir do que as 

crianças nos dizem com seus corpos, com seus gestos, com suas propostas. 
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6. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A consciência individual e social da criança se constrói mediante as interações 

corporais com outros indivíduos numa dinâmica do brincar e de se relacionar. A maior 

consciência corporal é proporcionada pela maior visibilidade ou valorização corporal 

que o meio proporciona à criança.  

Muitos adultos têm estudado sobre as diversas infâncias que coexistem num 

mesmo espaço, entretanto, acho válido questionar de onde partem esses estudos. Que 

verdades podemos considerar sobre as infâncias? Seriam concepções dos adultos sobre 

as infâncias? Teria influência a própria infância do adulto nessas concepções? Será que 

as experiências de tantas infâncias no seu sentido plural coincidem com as verdades 

históricas construídas que guiam as práticas pedagógicas?  

As crianças têm suas verdades sobre si mesmas, verdades essas que só podem 

ser construídas a partir de experiências vividas dentro de suas infâncias. Entendemos 

infância no sentido plural devido às diversas formas de ser criança. A diversidade nos 

fatores externos, como histórico, social e estrutural influencia na diversidade infantil. É 

um equívoco pensarmos sobre as verdades da infância construída no imaginário do 

adulto. Para compreendermos as verdades sobre essa categoria geracional é preciso 

trabalhar a escuta na forma mais genuína, que é incorporar a postura de quem não sabe, 

o adulto, para escutar a quem sabe sobre a infância, a criança. O adulto que está cheio 

de certezas não está escutando a criança. A escuta, segundo Edwards, Gandini e Forman 

(2016, p. 236) é gerada por curiosidade, incertezas, desejo e dúvida. A escuta legitima e 

dá visibilidade às crianças e as remove do anonimato.  

Os espaços educacionais estão nessa constante ação de regulação-libertação, 

conforme Arroyo (2009, p. 136) afirma. É um misto de controle das crianças a fim de 

atingir um ideal de adulto civilizado com o desejo de emancipar as infâncias nos seus 

modos de ser e agir no mundo, com sua categoria reconhecida na sociedade. Refletir 

sobre a história construída sobre as infâncias a partir do pensamento pedagógico deve 

ser preocupação e interesse de instituições que recebem crianças de todas as idades. 

Assim, nós educadores, poderemos trabalhar com o ideal de infância prometido, 

emancipado.  

Finalizo esse estudo com um convite feito por mim aos educadores em outro 

estudo. 

Neste tempo presente, convido o professor a pensar em atividades corporais no 
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âmbito escolar a fim de oportunizar às crianças e a si próprio experiências, nas 

quais emergem a educação estética, do sensível e, dessa forma, contribuir para 

amenizar o efeito da repressão dos afetos impostos pela sociedade. É preciso 

possibilitar a atribuição de sentido ao mundo vivido por meio da percepção 

corporal, do prazer do movimento, conduzindo a criança a um comportamento 

mais livre, menos reprimido. Convido também a refletir o papel do adulto na 

construção do sujeito e do seu processo de desenvolvimento através de práticas 

que criem condições para que as crianças se sintam presentes, comuniquem 

desejos, desenvolvam iniciativas e construam a sua autonomia por meio das 

experiências que seus corpos vivem. Pensando no papel do adulto, que marcas 

históricas na vida do professor influenciam a sua prática? Trago esta pergunta 

para possível aprofundamento em futuros estudos. (CARNEVALE, 2018, p. 

44) 
  

Então, que possamos continuar aprofundando nossos estudos sem deixar de 

aprofundar nossa escuta, o olhar para nossos corpos e para outros corpos, possibilitando 

experiências a partir de bons afetos proporcionados pelo brincar livre entre crianças e 

educadores, entre corpos e em corpos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



41 
 

REFERÊNCIAS  

 

AJURIAGUERRA, J. Manual de Psiquiatria Infantil. Rio de Janeiro: Masson, 1980. 

  

ARROYO, M. A infância interroga a pedagogia. IN: SARMENTO, M.; GOUVEA 

(orgs.). Estudos da infância: educação e práticas sociais. Petrópolis, RJ: Vozes, 2009. p. 

119 - 140. 

 

BARROS, Manoel de. Gramática expositiva do chão: poesia quase toda. [1966]. Rio de 

Janeiro: Civilização Brasileira, 1990. p. 212. 

 

BARROS, Maria Isabel Amando de (org.). O desemparedamento da infância, a escola 

como lugar de encontro com a natureza. 2ª edição. Rio de Janeiro: Instituto Alana, 

2018.. 

 

BENJAMIN, Walter. Obras Escolhidas I. São Paulo: Brasiliense, 2012.  

 

CARNEVALE, Jéssica Ribeiro. O corpo e as manifestações infantis na escola. 2018. 

Monografia (Curso de Especialização em Educação Infantil: Perspectivas de trabalho 

em Creches e Pré-Escolas) - Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro, Rio de 

Janeiro, 2018. Disponível em: <https://www.maxwell.vrac.puc-

rio.br/35376/35376.PDF>. Acesso em outubro de 2018.  

 

DESCARTES, René. Discurso dos métodos: Meditações. Tradução de Roberto Leal 

Ferreira. 2. ed. São Paulo: Martin Claret, 2008. (Coleção A obra-prima de cada autor; 

45).  

 

DICIONÁRIO AURÉLIO ONLINE DE PORTUGUÊS. Disponível em 

<https://dicionariodoaurelio.com/incorporar>. Acesso em 09/01/2019.  

 

DIDONET, V. A educação de zero a seis anos: a integração entre o cuidar e o educar. 

2011. Disponível em: <http://www.ensinofernandomota.hpg.ig.com.br/textos.htm>. 

Acesso em: 13 fev. 2018. 

 



42 
 

EDWARDS, C.; GANDINI, L.; FORMAN, G. As cem linguagens da criança: 

experiência de Reggio Emilia. Porto Alegre: Penso, 2016.  

 

FOUCAULT, Michel. Vigiar e punir: nascimento da prisão. Trad. Raquel Ramalhete.  

Petrópolis, RJ: Vozes, 2009.  

 

GUATTARI, F. Revolução molecular: pulsações políticas do desejo. São Paulo: 

Brasiliense, 1985.  

 

HERÁCLITO, de Éfeso. Heráclito: fragmentos contextualizados. Tradução, 

apresentação e comentários de Alexandre Costa. São Paulo: Odysseus, 2012.  

 

HUIZINGA, J. Homo Ludens. Madrid: Alianza Editorial, 1998.  

 

KOHAN, Walter Omar. Escola, experiência e verdade. Revista Salto para o futuro. 

Brasília, v. 8, n. 4, p. 5-22, Abril de 2008.   

 

LAPIERRE, Andre; AUCOUTURRIER, Bernard. A simbologia do movimento: 

Psicomotricidade e Educação. 3ed. Curitiba: Filosofart, 2004.  

 

LARROSA, Jorge Bondía. Notas sobre a experiência e o saber da experiência. Revista 

Brasileira de Educação, Rio de Janeiro, v. 11, p. 20-28, jan/abr 2002. Disponível em: 

<http://www.anped.org.br/rbe/   

rbedigital/RBDE19_04_JORGE_LARROSA_BONDIA.pdf>. Acesso em 02/10/18. 

 

LE BOUCH, J. Desenvolvimento psicomotor. Porto Alegre: Artes Médicas, 1986. 

 

LE BRETON, David. Adeus ao corpo. Campinas, SP: Papirus, 2003.  

 

LOURENÇO, M. A. Papéis sociais desempenhados pelas creches comunitárias e 

públicas no Rio de Janeiro. 2002. Dissertação de Mestrado em Psicossociologia de 

Comunidades e Ecologia Social - Instituto de Psicologia, Universidade Federal do Rio 

de Janeiro, Rio de Janeiro, 2002.  

 



43 
 

MATRASCUSA, Celso L. O silêncio da criança: um estudo de caso. Porto Alegre: 

Suliani, 2011.  

 

MASTRASCUSA, Celso; FRANCH, Núria. Corpo em movimento, corpo em relação: 

psicomotricidade relacional no ambiente educativo. São Paulo: Conquista: Evangraf, 

2016.  

 

NIETZSCHE, Friedrich Wilhelm. Assim falou Zaratustra: um livro para todos e para 

ninguém. Tradução de Mário da Silva. 19ed. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 

2011.  

 

NUNES, Ana Raphaella Shemany. O lúdico na aquisição da segunda língua. 

Disponível em: 

<http://www.linguaestrangeira.pro.br/artigos_papers/ludico_linguas.htm>. Acesso em 

2/10/2018. 

 

OSWALD, Maria Luiza. Educação pela carne: estesia e os processos de criação. In: 

PASSOS, Mailsa Carla Pinto; PEREIRA, Risa Marisa Ribes (orgs.). Educação 

experiência estética. Rio de Janeiro: NAU, 2011. p. 23-28. 

 

PEREIRA, Lucia Helena Pena. Corpo e psique: da dissociação à unificação. Algumas 

implicações na prática pedagógica. In: REUNIÃO ANUAL DA ANPED, 29., 

Caxambu, 2006. Anais [...]. Caxambu, MG: ANPEd, 2006. p. 1-17. 

 

PLATÃO. Obras completas. Madri: Aguilar, 1966.  

 

RICHTER, A. C.; VAZ, A. F. Educação do corpo infantil e como politização às 

avessas: um estudo sobre os momentos de alimentação em uma creche. In: REUNIÃO 

ANUAL DA ANPED, 30., Caxambu, 2007. Anais [...]. Caxambu, ANPEd, 2007, p. 1-

14. 

  

SILVA, Osvaldo Luiz da. O corpo do educador da Educação Infantil lido como uma 

Literatura Menor. Dissertação de Mestrado em Educação – Universidade do Estado do 

Rio de Janeiro, Faculdade de Educação, Rio de Janeiro, 2012. 



44 
 

 

SPINOZA, Benedictus de. Ética. Trad. de Tomaz Tadeu da Silva. Belo Horizonte: 

Autêntica, 2009. 

 

TIRIBA, Léa. Educação e vivência do espaço: diálogos entre a arquitetura e a 

pedagogia. In: TIRIBA, Léa (org.). O corpo na escola. Revista Salto para o futuro.  

Brasília: Ministério da Educação; Secretaria de Educação à Distância, 2008. Ano 

XVIII, boletim 04. 

 

VALÉRY, Paul. Journal d´Emma. In: ISRAEL, Lucien. Le médecin face au malade.  

Bruxelles: Dessar, 1968. p. 37. 

 

VERDEN-ZÖLLER, Gerda. O brincar na relação materno infantil. In: MATURANA, 

Humberto R. Amar e brincar: fundamentos esquecidos do humano do patriarcado à 

democracia. São Paulo: Palas Athenas, 2004. p. 117-216. 


