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RESUMO 

 

Este trabalho tem por objetivo relatar a importância da gesticulação no 
desenvolvimento da linguagem em crianças de 1 a 4 anos de idade. Para 
alcançar este intento, foi utilizada a metodologia teórica com uma revisão 
bibliográfica com apoio em outros autores, destacando a importância e as 
formas de manifestação da linguagem corporal, havendo assim apreciação das 
informações de múltiplos campos científicos que sugerem influencias 
transversais do gesto natural no aumento da capacidade comunicativa-
linguística e isto justifica a importância em tentar compreender como se inicia 
este método na aquisição da linguagem. O corpo tem por finalidade explorar os 
dois fatores: movimento e a fala, fazendo com que haja interação entre eles. 
Diante dos dados apresentados, mostra-se nítida a ideia de que o gesto pode 
substituir a linguagem oral assim como pode auxiliar na organização da mesma 
através de atos como o apontar. 
 
PALAVRAS-CHAVE: gesticulação, comunicação não verbal, desenvolvimento 
da linguagem 
 
 
Introdução 

A proposta deste artigo é fazer um levantamento histórico sobre a 

gesticulação e como o simples fato de apontar traz um significado que terá um 

amplo alcance no desenvolver da linguagem, assim a pesquisa se embasará 

em pesquisar fatos que questionam ou explicam de que forma a expressão 

gestual contribui para incrementar a linguagem oral? 

  Podemos dizer então que o gesto e a fala formam uma única matriz 

cognitiva, para isso foi estudados atores como Kendon (1992), McNeill (1985) 

entre outros onde estes afirmam que gesticulação é uma forma de comunicar-



se e podendo acontecer sem ou com a convenção de uma combinação verbal, 

podendo assim dar mais domínio a fala ou até supri-la.  

 Por meio dos sinais gestuais as crianças difundem e estruturam as suas 

principais finalidades comunicativas, assim os sinais naturais são fundamentais 

na constituição da linguagem, sendo uma maneira promovida da criança criar 

conceito e assim quando estas não reprimem a modalidade gramatical os 

gestos serem empregados como suplente. 

 

1. Relação gesto e fala 

 

É na infância que se começa a desenvolver as expressões corporais, 

desvendam o próprio corpo por meio de gestos e expressões, começa a criar 

um caráter formativo e faz associação entre movimento e expressões a 

linguagem. Sendo assim, por meio da gesticulação, transmitimos várias 

informações e conseguimos absorver muitos conteúdos, então o corpo humano 

pode ser considerado o centro das comunicações pessoais.  

                Partindo-se do ponto que a expressão e a comunicação estão 

totalmente unidas, ressalta-se que a expressão corporal está vinculada com a 

maneira de se comunicar, de transmitir o que se deseja seus sentimentos e 

emoções, podendo agir como influencia no comportamento das pessoas, que 

reagiram conforme suas crenças, valores, cultura e conforme sua história de 

vida. Kita (2000, s.p.) aponta a existência de indícios de que o gesto vai mais 

além do que apenas comunicar algo como refletir e moldar sentimentos e 

emoções dos falantes, ou seja, os próprios processos mentais dos mesmos. 

               Cada pessoa é um ser único, possui uma personalidade única e a 

linguagem do corpo completa essa individualidade em uma dada situação. As 

pessoas reagem de maneiras diferentes, porém possuem muitas 

características semelhantes aos modos de reação, por exemplo a maioria das 

pessoas se defendem com os braços quando correm o risco de algo lhe 

machucar (afetando a face ou parte superior do corpo), ou seja, o ser humano 

tem tendência de preserva o seu Eu com base a sobrevivência. Diante desse 

contexto Weil e Tompakow (2015.p.72) afirma que na escala de valores da 

vida, a autopreservação ocupa o primeiro lugar. 



             A importância da expressão corporal em situações comunicativas é um 

processo cuja comunicação não-verbal revela o que se quer dizer verbalmente, 

ela exterioriza o ser psicológico, sendo sua principal função a demonstração de 

sentimentos. 

             A gesticulação caracteriza-se como o conjunto de gestos que 

acompanham o fluxo da fala, envolvendo braços, movimentos de cabeça e 

pescoço, postura corporal e pernas, possuindo marcas da comunidade de fala 

e marcas do estilo individual de cada um. (CAVALCANTE; BRANDÃO, 2012). 

            Ao fazermos uma relação entre gesto, sendo utilizado como um 

suplente da fala em uma situação de comunicação, Goldin-Meadow (1999, p. 

419) explica que: 

 

O gesto quando utilizado de forma individual, substituindo o discurso, 
obviamente serve como uma função comunicativa. Se possui um 
peso maior de comunicação, o gesto assume uma forma semelhante 
a linguagem com estrutura em níveis de palavra e frase. Quando 
produzido juntamente com a fala, o gesto assume uma forma 
diferente: torna-se imagético e analógico. E, apesar da sua forma, o 
gesto que acompanha o discurso também comunica.  
 

 
        A perspectiva de McNeill (1985, p. 11) propõe que gesto e fala se 

encontram integrados numa mesma matriz de produção e significação, 

afirmando que a ocorrência de gestos ao longo da fala implica que durante o 

ato de fala dois tipos de pensamento, imagístico e sintático, estão sendo 

coordenados. Sendo assim, são característicos de um único sistema 

linguístico.  

            Procurando um significado para gesto, McNeill (2000, p. 1) afirma ser 

este um termo que necessita explanação, uma vez que não temos gesto no 

singular, mas gestos. Assim, o autor exibe uma constante para vários 

movimentos chamados de gestos, emaranhado por Kendon (1982). 

E podemos classificar como fala toda forma de produção discursiva para 

fins comunicativos na modalidade oral, sem a necessidade de uma tecnologia 

além do aparato disponível pelo próprio ser humano. Caracteriza-se, portanto 

pelo uso da língua na sua forma de sons articulados e significativos, bem como 

aspectos prosódicos e uma série de recursos expressivos de outra ordem: 

gestualidade, movimentos corporais, mímica (MARCUSCHI, 2005, s.p.).  



A solução não verbal mais exercitada pelo ser humano é o gesto, as 

mãos são suportes para tudo que dizemos. Sejam os gestos produzidos 

conscientemente ou de forma involuntária, sem que entendamos, terá o poder 

de reforçar de modo positivo ou negativo toda informação que será 

apresentada. Este tipo de recurso surge como objetivo de reforçar o que está 

sendo articulado através da linguagem oral, proporcionando a expressividade, 

compreensão e emoção. 

 

2. O gesto de assinalar e seu desenvolvimento 

 

Vários autores realizaram estudos envolvendo gestos e fala no 

procedimento de obtenção da linguagem e focaram no gesto de assinalar. 

Segundo Bates,O`Connell E Shore (1987) no desenvolvimento do processo 

referencial o gesto de apontar é o mais especifico modelo de referência 

produzido por uma criança no ato de fazer menção a um elemento do mundo. 

Seguindo uma perspectiva interacionista, Cavalcante (1994, s.p.) 

desenvolveu uma pesquisa discutindo a natureza do gesto de assinalar na 

aquisição da linguagem, assegurando que a captação do gesto de apontar é 

um elemento dêitico fundamental no estabelecimento da referência linguística 

nas interações entre adultos e criança. Assim podemos observar que a criança 

começa fazer o uso de simples gestos de apontar até sua transformação, 

construindo novos gestos e tornando mais específicos em relação a dialogia 

adulto e criança. 

Vygotsky (1962) em meio a sua perspectiva interacionista entende o 

gesto de apontar como sendo um elemento formado durante as trocas sociais 

entre os indivíduos da situação, já Millicent-Shnn (1900) afirma que várias são 

as classificações para o gesto de apontar, sendo este entendido como um 

processo de evolução dos comportamentos exploratórios direcionados ao 

objeto desejado. 

Segundo Cavalcante (2010, p.10) alguns autores sugerem o gesto de 

assinalar como: 

(...)o gesto de apontar tem caráter inato, no sentido de que 
desempenham uma função cognitiva especializada, que emerge a 
partir das trocas sociais. Nas trocas com o outro são deflagrados 
esquemas gestuais já existentes inatos na criança. Tais trocas 



propiciam a emergência de esquemas cognitivos já prontos, 
específicos da utilização deste gesto.  

  

O gesto de apontar de acordo com Leung e Rheingold (1981, s.p.) 

podem ser analisados a partir de três componentes fundamentais: o gesto em 

si, o reforçamento verbal relevante para a incorporação do gesto no repertorio 

comunicativo e o monitoramento visual do receptor, ou a atenção despendida 

por este ao olhar para o objeto ou local apontado. 

 Entre 12 e 14 meses de vida a criança produz e compreende o apontar, 

nesta idade, no entanto, o apontar tem o significado de indicar a outra pessoa 

que a criança deseja obter o objeto-alvo, ou seja, o apontar neste estágio de 

desenvolvimento tem uma função pronto imperativa (Baron-Cohen,1989). 

 Entre 3 e 4 anos de idade o ato passa a ter outra função: a 

protodeclarativa, nesta fase a criança se utiliza do apontar como uma forma de 

chamar atenção do receptor, pressupondo assim uma comunicação de maior 

nível de complexidade onde o indivíduo que aponta tem a intenção de 

influenciar o estado mental de outra pessoa. 

 Em interações estruturadas com díades mãe-criança (entre 10,5 e16, 5 

meses de idade) observadas por Leung e Rheingold (1981), o apontar da 

criança foi seguido por interação verbal ou olhar da mãe, assim como o apontar 

da mãe foi seguido do olhar e do repetir o gesto na mesma direção por parte da 

criança.  

Sugere-se, portanto que o ato de apontar surja espontaneamente e 

através de reforçamento se fixe como um gesto comunicativo poderoso na 

interação mãe-criança (Murphy e Messer,1977; Leung e Rheingold,1981; 

Hannan e Fogel,1987; Carr e kemp,1989). 

Do ponto de vista cognitivo, o gesto de apontar marca o 

desenvolvimento da capacidade do infante para executar, planejar e sinalizar 

intenção, além de induzi-lo a novos comportamentos (Fogel e Thelen,1987). 

Vemos, portanto que o celebro infantil está pronto para exercer tarefas 

simbólicas como a fala e que gestos e fala estariam interligados, mas o gesto 

apontaria como o primeiro recurso utilizado, levando assim o ato da 

comunicação gestual seguido da comunicação oral. O gesto seria a primeira 

informação a ser percebida antes da fala o que levaria a criança capitar 



primeiro o movimento, a expressão exposta, depois fazer uma relação entre o 

gesto e o que está sendo falado oralmente. 

O surgimento da gesticulação que relaciona ao fluxo da fala vem 

aparecer por volta de 15 a 18 meses de vida, quando a criança já apresenta 

maior encadeamento verbal e sua produção de fala envolve grupos prosódicos 

maiores (CALVALCANTE; COSTA FILHO; ARAGÃO, no prelo). O processo de 

produção dos gestos tem início primeiramente com o incentivo que a mãe dá a 

criança. Sendo assim a mãe é de grande importância no processo de interação 

criança e mundo. 

 

3. Nomenclatura do gesto 

 

Existem vários termos para se referir a diversos tipos de gestos. Isso 

acontece devido a desenvolvimento da criança nas funções comunicativas 

conduzidas por um certo gesto em determinados períodos do seu 

desenvolvimento comunicativo (LIMA, CRUZ-SANTOS,2012, p. 496) 

Os gestos utilizados pelas crianças durante suas primeiras incidências 

comunicativas seriam os gestos rituais, os gestos deíticos e os gestos 

simbólicos ou referenciais (TOMASELLO, 2003 apud LIMA E CRUZ-SANTOS, 

2012, p. 496). 

Gestos rituais são segundo Lima, Crusz- Santos (2012, p. 496), gestos 

desenvolvidos através de uma ação motora que na medida em que a criança 

vai tendo uma resposta do meio em que está inclusa, ela acaba por resumir o 

movimento em apenas um gesto. Ainda segundo o mesmo autor:  

 
Quando as crianças fazem o uso de movimentos frequentes de abrir 
e fechar as mãos na tentativa de apanhar um objeto e na medida que 
ela vai alcançando um resultado em resposta ao seu movimento 
(alguém dá-lhe o objeto) a criança tende a diminuir o gesto realizado 
em direção ao outro, estruturando uma variante estilizada do 
movimento (o gesto ritual) conduzido com intencionalidade 
comunicativa.  

 

Este procedimento de aprendizagem não está acoplado a observação da 

conduta do outro para posterior imitação, estes gestos estão associados com a 

satisfação das necessidades, as crianças apenas querem adquirir um resultado 

concreto (TOMASELLO,2003 apud LIMA E CRUZ-SANTOS,2012, p.496). 



Gestos deíticos são desenvolvidos para direcionar a atenção do adulto 

para entidade exterior, o melhor exemplo deste método e o gesto de apontar 

(LIMA, CRUZ-SANTOS, 2012, p.496). Nesta fase a criança adquiri o gesto 

repetindo o que o adulto expressa e passa a utilizá-lo para conduzir também as 

mesmas funções comunicativas. 

 Gestos Simbólicos são usados em ações comunicativos que estão 

associados a um referente metonímico ou icônico (TOMASELLO,2003 apud 

LIMA E CRUZ-SANTOS,2012, p.496). Estes tipos de sinais são estabelecidos 

com apoio a características do elemento ou ação que representam, um 

exemplo seria, Quando se abre os braços ao lado do corpo para referir ao 

“avião”. 

Desde cedo a criança emprega o gesto como uma maneira de expressar 

o que está sentido ou o que deseja, então pais/professores ou quem 

acompanha estas crianças precisam saber a hora de intervir junto a estes 

procedimentos para um aprendizado mais significativo. 

 

 

4. Estudo do gesto 

 

A perspectiva filogenética, que a origem das línguas gestuais é 

coincidente com a origem das línguas humanas, remonta as primeiras 

discussões filosóficas sobre o início da linguagem na humanidade 

(ARMSTRONG,2007”apud “LIMA e CRUZ-SANTOS,2012, p.497). 

  
Este sistema é ativado quando é desempenhada uma ação com ou a 

boca ou uma ação manual relacionada com um objeto. Ainda, e ativada 

despertando a atenção para se observar o outro a realizar ações semelhantes 

admitindo a reprodução das próprias. 

Os estudos de neuro-imagem e estimulação elétrica trans-craniana 

mostram que as respostas sobre as relações entre os gestos e as palavras 

encontram-se na área de Broca (BARBIERI, 2009 apud LIMA e CRUZ-

SANTOS,2012, p. 497). Esta área cerebral está envolvida no sistema de 

neurônios-espelho, sendo ativada para o reconhecimento de ações manuais e 



orais, e para a compreensão dos significados presentes nos gestos 

comunicativos e na articulação dos sons/palavras 

Efetivamente, os vocábulos e os sinais manuais que compartilham o 

mesmo sentido influenciam-se mutuamente quando acontece respectivamente 

ao mesmo tempo. 

Dado que o princípio de neurônios espelho é ativo, acionas distintas 

extensões de acordo com a atuação a ser concluída, portanto SKIPPER,2007 

apud LIMA e CRUZ-SANTOS, 2012, p. 497, afirma que:  

 
Se o objetivo for compreender a mensagem, veiculada num ato 
comunicativo, que envolva os gestos associados ao discurso, serão 
ativadas áreas do sistema de neurônios-espelho diferentes do que se 
o objetivo pretendido for entender o discurso tendo presente a 
informação visual dos movimentos orais. 
 
 

Ha uma hipótese de que o gesto e a palavra ocorrem pela transformação 

da intenção social, em interagir diretamente como interlocutor, que em 

diferentes graus de complexidade necessita de fazer uso desde gestos até a 

códigos orais convencionais (TOMASELLO, 2005 apud LIMA E CRUZ-

SANTOS, 2012, p. 497) 

 

5. O gesto e a linguagem 

 

Os gestos antecedem o que a criança pretende dizer, quando a criança 

aponta ela mostra o que deseja, depois ela passara a apontar e balbuciar a 

palavra com finalidade de conduzir a alguma mensagem. 

 

Assim se inicia a edificação de duas expressões que pode ser 
definida da combinação do gesto + palavra, exemplo, na constituição 
da palavra popó respectivamente ao assinalar para o pai, está 
relacionada frases do tipo nome +nome, pode ocorrer também frases 
do tipo verbo+ nome, um exemplo, quando a palavra comer ao 
mesmo tempo em que se dirige à mãe. (ROWE,2009 apud LIMA e 
CRUZ-SANTOS,2012, p.498). 

 
 

Os gestos das crianças induzem a linguagem verbal dos outros, sendo 

esta possibilidade que melhor explica a estreita relação entre os conteúdos dos 

gestos da criança e o conteúdo da linguagem subsequente. 



Há indicadores de que os gestos desempenham um papel duplo no 

processo de desenvolvimento da linguagem, ou seja, por um lado eles são 

prediz o desenvolvimento e por outro, o seu uso continua com desenvolvimento 

(LIMA, CRUZ-SANTOS,2012, p.498) 

Um estudo que analisou o uso de gestos privados, i.e.. não dirigidos ao 

outro, distinguiu dois tipos: gestos ostensivos privados e gestos de apontar 

privados (RODRÍGUES,2007 apud LIMA e CRUZ-SANTOS, 2012, p. 498). 

Verificou-se que as crianças os utilizavam de forma autorreflexiva para se 

regularem e para serem auxiliares na forma como construíam e organizavam o 

seu pensamento. 

Para que se haja uma comunicação é necessário ter um emissor, mas 

não significa que este precise expressar se por palavras, com o simples fato de 

haver a gestualidade o emissor já passa uma informação, e quem atribui 

definição a estes elementos são os outros. 

Constatou-se que quando o gesto é utilizado com o objetivo de 

desempenhar todas as funções comunicativas dos atos de fala, este assume 

propriedades semelhantes ao do discurso ao nível das características da 

palavra e da frase (LIMA, CRUZ-SANTOS, 2012, p. 498). 

Quando a fala e os gestos são utilizados juntos, o gesto passa a ser 

utilizado como um complemento da frase. Só na ausência de atos de fala os 

gestos adquirem o papel mais relevante e estruturam-se com as referidas 

propriedades. Dessa forma VOLTERRA,1995 apud LIMA e CRUZ-SANTOS,2012, 

P. 498 afirma que: 

 

Quando as crianças apresentam problemas em transmitir oralmente a 
sua mensagem, o meio funcional para veicularem as suas 
mensagens é através dos gestos.na realidade, todas as crianças 
usam os gestos naturais, quer estejam no início da aquisição 
linguística quer no início da aquisição de uma segunda língua  

 

Para as crianças no começo da aquisição linguística fazer o uso dos 

gestos é mais fácil, até mesmo porque ainda não a domínio das palavras. As 

crianças de idades precoces referem metade dos objetos apenas com gestos 

naturais (maioritariamente o apontar) suportados no contexto, constatando com 

uma pequena percentagem de referências suportadas pelas palavras ou pelas 



palavras acompanhadas com os gestos (IVERSON,2000 apud LIMA e CRUZ-

SANTOS,2012, p.498). 

 

O facto de a criança apontar para um objeto será preditor da 

aprendizagem dessa mesma palavra quer seja pelo facto do gesto despoletar a 

nomeação do objeto por parte do outro, quer seja, porque indica o interesse da 

criança por este mesmo objeto (LIMA, CRUZ-SANTOS,2012, P.498). 

 Numa análise do desenvolvimento do gesto demonstrou-se que em 

diferentes sessões as crianças raramente referiam-se oralmente a um objeto 

sem o referir antes com o apontar (IVERSON,2000 apud LIMA e CRUZ-

SANTOS,2012, p.498) 

 O apontar é um marco único no desenvolvimento social e linguístico das 

crianças presente desde os 12 meses de idade. De tal modo as crianças têm 

tendência em aprender primeiro palavras em qual suprem a suas necessidades 

ou então estão inclusas em seu ciclo de convívio. 

 

Um estudo meta –analítico mostrou uma forte correlação entre o 
gesto do apontar e a emergência da linguagem relatando uma 
inequívoca relação entre o apontar e o desenvolvimento de 
competências na compreensão e expressão da linguagem, sendo 
ainda mais significativas quando o gesto é produzido num ato 
comunicativo declarativo (COLONNESI, 2010 apud LIMA e CRUZ-
SANTOS,2012, p.499). 

  

Os gestos na comunicação, segundo McNeill (1992), podem cobrir 

lacunas ou ambiguidades das línguas formais. Dreyfus, Thomas e Yoon (2014) 

dizem que o gesto pode ser intencional e conscientemente elaborado como 

uma forma de completar a construção conceitual da ideia. 

 

[...] O pleno significado do discurso é realizado, não apenas por 
palavras, mas sim pela combinação de palavras e gestos. A parte 
verbal da mensagem pode provocar a atenção do ouvinte, mas o 
gesto pode afetar, de forma significativa, a informação que é por este 
obtida [...]. (MCNEILL,1992, P.135, nossa tradução) 
 

 

Gestos tem o poder de mudar o sentido das palavras, ele pode ser 

usado para negar aquilo que se diz oralmente, pode passar um sentimento 

escondido atrás de umas palavras/discurso oral. 



 Rasmussen e Sweeney (2014, p.198, nossa tradução) nos trazem 

que”[...] os gestos não estão isolados do contexto da fala [...]. Gestos e os 

movimentos corporais são partes de uma multiplicidade de recursos semióticos 

humanos[...]”, com os quais trabalhamos e interagimos com o ambiente. Para 

os autores essa interação são estratégias comunicativas. 

  Já McNeiil (1992) acrescenta que, apesar dos gestos não serem 

totalmente imprescindíveis ao entendimento do discurso, eles colaboram em 

muito com a eficácia e fluência deste.  

  Do ponto de vista de Goldin-Meadow (2003) os gestos raramente 

expressam, integralmente, o mesmo conteúdo da fala, ou melhor, dificilmente 

serão totalmente concordantes e redundantes com ela. 

 

Os gestos não transmitem precisamente a mesma informação tal 
como e dita, eles se baseiam numa modalidade diferente, tendo 
diferentes recursos representacionais, Talvez seja a maneira pela 
qual os gestos complementam a fala, o ponto crucial para determinar 
se os ouvintes o utilizam para ajudar na compreensão da mensagem 
falada. (GOLDIN-MEADOW, 2003, p. 78, nossa tradução) 

 

Estas sugestões vão levando as premissas teóricas de que os gestos 

podem influenciar uma criança a desenvolver a linguagem oral, partindo deste 

ponto ele passara e desenvolver apenas um papel de auxílio da linguagem 

verbal. 

Roth (2001) destaca três principais situações em que podemos utilizar 

gestos. A primeira quando gesticulamos na presença dos próprios objetos e 

eventos do contexto. Nesta situação, conseguimos construir explicações 

complexas, com ilimitadas combinações de elementos, mas ainda empregando 

uma menor carga cognitiva. A segunda, para o autor, em uma ação 

parcialmente comunicativa, quando os gestos podem proporcionar um meio no 

qual o desenrolar do discurso abstrato pode pegar uma carona. Por último, em 

situações comunicativas nas quais os gestos são os elementos de ligação 

entre entidades concretas e os conceitos abstratos. 

Seguindo orientação semelhante, Iverson, Tencer, Lany e Goldin-

Meadow (2000) afirmam que os gestos começam a ser produzidos antes 

mesmo que a fala esteja elaborada na mente do locutor. 



Para Chen, Gottesman e Krauss (2002, p. 275, nossa tradução), os 

gestos não têm uma origem aleatória, mas em verdade estão inseridos em um 

contexto “[...] que abrange um tipo diferente de arquitetura cognitiva”. Além 

disso, para esses autores, o gesto faz parte do processo do discurso, tanto na 

sua formulação, quanto na sua conceituação e verbalização. Já para LeBaron e 

Streeck (2000), a movimentação do corpo, dos braços e das mãos, isto é, os 

gestos podem ser uma representação semiótica da própria cognição. 

Para Kita e Alibali (2007), os gestos são elaborados e organizados de 

modo diferente da representação linguística. Com isso, eles podem conter 

informações ou conceituações que não seriam facilmente acessíveis ao 

pensamento linguístico do locutor. Completam Alibali, Church, Kita e Hostetter 

(2014, p.46, nossa tradução), que “[...], o gesto pode servir como uma espécie 

de ponte “[...] entre o real e as ações para as percepções e abstrações, 

representação verbalmente codificadas”. 

 Segundo Healy, Ramos e Fernandes (2015, p. 22), os “[...] gestos 

emergem quando não há uma palavra ou sinal disponíveis que possa 

comunicar o significado que desejamos enfatizar”, com isso, o gesto, 

independentemente de não possuir um significado próprio, contribui 

significativamente para a estratégia comunicativa elaborada pelo locutor, dando 

ao discurso especificidades que o complementam ou realçam. 

 Assim os gestos são um meio de comunicação e são utilizados com ou 

sem uma representação linguística, é uma forma natural que auxilia na 

construção de sentidos e provoca reações diversas em quem é o receptor. 

Pode ser um ato natural ou com intencionalidade mas terá o poder de substituir 

ou anteceder um discurso oral.  

 

6. Considerações finais 

   

Como exposto no decorrer desse trabalho, buscamos discutir a afinidade 

entre a gesticulação e sua implicação no desenvolvimento da linguagem, sendo 

esta uma influência mútua interpessoal que ocorre por vezes em nosso dia a 

dia. 

Possui várias funções e se manifesta na maioria das vezes 

naturalmente, podendo auxiliar na edificação da linguagem oral e ser de grande 



relevância para o meio acadêmico, podendo colaborar com observações em 

questão ao sentimento transmitidos perante os gestos das crianças, assim 

como deve ser ressaltada as dificuldades encontradas em dirigir um discurso 

oral por quem ainda não o administra bem.  

Entendemos que é necessário uma pratica reflexiva sobre o que resgata 

a construção da linguagem, trazer como foco que as gesticulações anteveem a 

linguagem, ela contribuir para a criança criar significados. 

A partir dos estudos realizados sobre gesticulação foi possível concluir o 

quanto o educador detém em suas mãos o poder de contribuir na formação 

física e social da criança. Através desta ferramenta torna-se possível que o 

professor descubra possíveis dificuldades no aluno que talvez o impeça de 

desenvolver o conhecimento em sala de aula. 

Para a criança os gestos são uma possibilidade de estímulo, 

abrangendo as possibilidades cognitivas, linguísticas, afetivas e motoras do 

educando, possibilitando a promoção da formação integral do sujeito. 

Vemos então que é de extrema importância a presença de um bom 

professor frente seus alunos, pois estes passam a ser referencial tendo como 

papel envolver seus alunos a desempenharem as atividades estabelecidas em 

sala de aula. Nesse sentido tem-se o professor como um líder referencial para 

seus alunos. É ele o responsável por desenvolver o comportamento de seus 

educandos buscando influenciar a todos os alunos o quanto eles são peças 

fundamentais para a construção de uma boa sociedade. 

Diante das afirmações acima podemos entender que os educadores 

precisam identificar as necessidades destes alunos e trabalhar com eles de 

uma maneira que façam com que eles sintam familiarizados com a prática da 

gesticulação. Assim, o educador necessita colaborar e realizar atividades 

coerentes, para que esses alunos refaçam uma nova ideia do que eles 

representam e eliminem os bloqueios gerados pela negatividade de suas 

experiências passadas. 

Cabe então aos líderes/educadores terem em mente que o gesto é um 

espelho do desenvolvimento da criança, sendo como uma janela de sua vida 

emocional, sendo necessário um ambiente que possibilite a manifestação 

desse aprendizado. 

 



Portanto futuros campos de verificação poderão despertar interesse em 

realizar um esboço que desvende melhor o processo da construção da 

linguagem através de significados. 

Conclui-se, portanto, que a gesticulação ajuda no desenvolvimento 

físico, afetivo, intelectual e social e nas descobertas da criança, pois, através 

dessa atividade, a criança forma conceitos, relaciona ideias, estabelece 

relações lógicas, desenvolve a expressão oral e corporal, reforçando 

habilidades sociais e, com isso, reduzindo a agressividade. Enquanto 

gesticulam, as crianças estão pensando, criando e desenvolvendo seu 

pensamento crítico. 
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