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RESUMO

A contemporaneidade supervaloriza uma realidade bastante tecnológica e mecanizada em detrimento de interações mais equilibradas, que 
considerem as relações afetivas, até mesmo na infância. Assim, os corpos ficam cada vez mais moldados a normatividade sociocultural, pois, 
muitas vezes, a escola realiza um distanciamento na relação entre professores e alunos em favor da incorporação disciplinadora dos conteúdos. 
Através de filas, os corpos são obrigados a se manter imobilizados, silenciados e controlados pelas atividades pedagógicas, que desconsideram a 
afetividade dos corpos infantis, inclusive na Educação Infantil. Destarte, refletimos sobre as significações filosóficas existentes na expressividade 
corporal e nas emoções das crianças da Educação Infantil, norteados pelos seguintes objetivos: investigar o modo como se constitui a afetividade 
dos corpos infantis na Educação Infantil da cidade de Natal/RN. Decifrar a maneira como a afetividade das crianças se expressa e é tratada na 
escola. Configurar proposições educativas que valorizem a afetividade das crianças. Adotamos como metodologia a fenomenologia de Merleau-
Ponty, realiza uma inserção e posterior interpretação da experiência vivida, com o intuito de compreendê-la. Até o momento, realizamos 50 
registros fotográficos das crianças brincando no recreio e 4 entrevistas com professoras de pedagogia, com o intuito de refletir sobre as 
experiências vividas, as ideias de corpo, as emoções e os afetos dentro do cotidiano escolar das crianças do Centro Municipal De Educação Infantil 
Maria dos Martírios Lisboa De Meneses, localizado no conjunto Pitimbu, no bairro Satélite, na zona oeste de Natal/RN. Reconhecendo que a 
afetividade não se reduz meramente às expressões de uma representação racionalista, mas como uma experiência sensível que acontece na 
interação, nos comportamentos e na construção de saberes culturais entre adultos e crianças no contexto sociocultural da escola. Como 
resultados parciais desse estudo, os professores veem a afetividade do corpo apenas como uma ferramenta de assimilação de conteúdos 
programáticos para o processo utilitarista de assimilação de saberes. Dessa forma, identificamos que a linguagem comportamental da criança por 
vezes é, muitas vezes, ignorada pelo adulto, sendo considerada irrelevantes a convivência. Com isso, a criança acaba por reproduzir 
comportamentos automatizados para atender a imposição de valores docentes, que, por vezes, se distanciam da afetividade das relações 
humanas. Assim, o movimento do corpo é nossa linguagem, reveladora da historicidade e da expressividade das crianças, por isso ele é um 
elemento educativo importante a ser considerado na escola. A infância é o momento em que a criança mais se expressa corporalmente, pois a 
cada gesto, fala, desenho, brincadeira, expressão, ela se comunica com mundo. Nesse sentido, a criança se movimenta, revela seus sentimentos, 
interesses e necessidades educativas, de modo que, muitas vezes, ela não apenas imita as atitudes dos adultos, mas também se expressa, mostra 
outras possibilidades de ver a vida e fazer sua própria história. No envolvimento lúdico das brincadeiras, a criança se mostra presente, atuante e 
vívida em seus movimentos, produzindo cultura, bem como toma consciência de si e do mundo, comunica-se, expressa-se, aprende e cria sua 
própria existência. Hoje, observa-se a valorização da linguagem corporal em muitas escolas de Educação Infantil, mas, paradoxalmente, ainda tem 
vários desafios a se superar sobre o corpo e a afetividade. Portanto, consideramos pertinente que a escola e os professores levem mais em conta 
em seus planejamentos, observações, construção de suas aulas a expressividade do corpo e as relações afetivas que são vividas na escola para 
além do lado instrumentalista do tema, de modo a melhor contribuir com a educação, a afetividade, o convívio, o crescimento e o 
desenvolvimento das crianças no processo de escolarização.
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