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  O GEICS se constituiu em 2007, sob os auspícios da PUC Minas, inicialmente no 

campus de Poços de Caldas, em 2009 passa a integrar o Programa de Pós-Graduação em 

Educação da Universidade. Atualmente está sediado em Belo Horizonte, onde ocorrem seus 

encontros, estudos e pesquisas sobre Sociologia da Educação - Infância, Cultura e Currículo. 

  Das várias produções acadêmicas desenvolvidas pelo Grupo, participam pós-

graduandos, pós-doutorandos, estudantes de graduação, professores da PUC Minas, 

profissionais de Educação Básica e demais interessados na temática, embrenhando e 

desvelando os muitos percursos que constituem o universo cultural das infâncias e crianças 

contemporâneas. Portanto, reúne estudiosos, pesquisadores e profissionais que têm as crianças 

e suas infâncias como foco de suas teorizações, abordando diferentes aspectos do cotidiano 

delas e suas bases de formação.  

  O tema central de nossos estudos, pesquisas e dos trabalhos apresentados neste 

seminário - Educação da Infância, Cultura e Sociedade – tem procurado colocar diante da 

comunidade acadêmica e dos profissionais de educação uma parte de nossas reflexões, que, 

consideramos ser capazes de representar nosso pensamento, cuja orientação teórica está 

referenciada no campo das ciências sociais e sua interlocução com a educação. O grupo 

participou do I, II e III Seminários do GRUPECI, e mais uma vez, traz novas abordagens 

teórico- metodológicas expressas por meio das pesquisas realizadas.  

  Nos sete anos de existência do GEICS, houve empenho em entender A Inclusão na 

Educação Infantil vista por seus protagonistas, isto é, as crianças; A Ampliação do Ensino 

Fundamental em Minas Gerais: A Visão das Crianças; Sociabilidade além da visão: Reflexão 

a partir da observação de Crianças Cegas e com Baixa Visão; As rotinas e interações das 

crianças em uma Unidade Municipal de Educação Infantil; Crianças, interações e formas de 
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sociação
1 em uma Unidade de Educação infantil; Governamento e Resistências na Educação 

Infantil; O Corpo na educação da Infância; dentre outros. Participamos ativamente de eventos 

na área de educação, especialmente aqueles em que a temática da infância ainda é discreta,   

  As pesquisadoras componentes do grupo de pesquisa que participarão deste evento 

apresentarão os seguintes trabalhos 

  Infância e ludicidade: o processo de formação continuada de professores da 

Educação Infantil e anos iniciais do Ensino Fundamental, por Simei Andrade, professora Ms. 

da Universidade Federal do Pará (UFPA). O objetivo central deste trabalho é conhecer, 

estimular e desenvolver ações lúdicas (jogos, brinquedos, brincadeiras, teatro, dança e 

brinquedo cantado) no contexto do processo de formação continuada de professores da 

Educação Infantil e anos iniciais do Ensino Fundamental da rede pública de ensino do estado 

do Pará.  

 Pesquisa com crianças: dois olhares teórico-metodológicos, por Lúcia Helena Gomes 

Saraiva e Rosa Maria Vilas Boas Espiridião, pesquisadoras do mestrado, pretende apresentar 

e discutir dois diferentes enfoques teórico-metodológicos presentes nas investigações, uma 

vez que as pesquisas relatadas se compõem com objetos diferentes e, portanto, percursos 

diferentes, mas implicam em limites e possibilidades específicas, mas apresentam 

convergências. Objetiva também mostrar as diversidades produzidas nas pesquisas com 

crianças, socializando conhecimentos e experiências. 

Gestualidade cotidiana ananindeuense: reflexões acerca do cotidiano das crianças, 

habitantes-criadores das Ilhas na cidade de Ananindeua/PA, por Mayrla Andrade Ferreira 

também professora da UFPA, é uma pesquisa de doutorado em andamento que visa apresentar 

um caminho de experimentação artística/docente, desvelado no contato com as práticas 

criativas em dança particularizadas pelos gestuais cotidianos do corpo infância. Os aspectos 

conclusivos estão implicados diretamente com o grau de comprometimento desta 

pesquisadora com a cidade pesquisada e consequentemente com os sujeitos habitantes-

criadores Ananideuenses. 

  Consideramos a educação uma experiência que é, ao mesmo tempo, universal e 

particular, única e plural. É justamente a sua complexidade que lhe possibilita dialogar com o 

diferente; porém, consideramos na mesma medida que a apropriação irrefletida de certas 

experiências pouco tem contribuído para a melhoria da educação das crianças no Brasil. Neste 

                                                           
1
 Cf. SIMMEL, Georg. Questões fundamentais da sociologia. Rio de Janeiro: Jorge Zahar, 2006. 
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sentido, entendemos que precisamos avançar com estudos voltados para a nossa realidade, daí 

a importância de conhecer a infância amazônida, tão pouco discutida nos estudos da infância, 

do mesmo modo apresentamos as reflexões de profissionais que atuam direto com a criança e 

na gestão do ensino, na perspectiva mineira. Destacamos que estes estudos tem se esforçado 

para colocar em destaque metodologias adequadas ao tema pesquisado, isto é, a infância 

brasileira e sua educação. Concebemos que os sujeitos privilegiados de nossas pesquisas, 

requerem rigor metodológico na condução da investigação científica tal que expresse a 

riqueza e a complexidade do cotidiano da educação infantil. Este campo conceitual, tão 

recente no Brasil, exige cada vez mais pesquisas densas e articuladas, que visem superar 

velhos clichês com o intuito de trazer à reflexão as experiências, a cultura e as práticas 

brasileiras. 

  Procuramos, ao longo de nossas pesquisas, possibilitar que as crianças brasileiras de 

fato as protagonizem, no intuito de estabelecer um critério nacional de estudo das 

experiências aqui encontradas, as quais são sui generis. Deste modo, procuramos falar da 

infância e da educação de crianças a partir delas mesmas, sem os freios corporativos de 

grupos colonizados por experiências europeias, que atuam de forma acrítica e que se 

pretendem proprietários desses assuntos. De fato, com nossos estudos buscamos contribuir 

para o avanço das discussões da área. 
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INFÂNCIA E LUDICIDADE: o processo de formação continuada de professores da 
Educação Infantil e anos iniciais do  

Ensino Fundamental 
 

Simei Santos Andrade – Doutoranda PROPPG/Educação 
E-mail: simeiandrade@uol.com.br 

Magali dos Reis – Orientadora PROPPG/Educação  
      Pontifícia Universidade Católica/MG/Programa de Pós-graduação em Educação/CAPES 

 
 
Infância e Ludicidade: conversa inicial 
 
  

INFÂNCIA E LUDICIDADE: o processo de formação continuada de professores 

da Educação Infantil e anos iniciais do Ensino Fundamental foi um projeto de pesquisa 

desenvolvido pela Universidade Federal do Pará (UFPA)/Instituto de Ciências da Arte 

(ICA)/Escola de Teatro e Dança (ETDUFPA), no período de 2011 a 2013, com 30 (trinta) 

professores da rede pública de ensino, sendo 15 (quinze) da Educação Infantil e 15 (quinze) 

dos anos iniciais do Ensino Fundamental,  dos municípios de Belém, Ananindeua, Barcarena, 

Abaetetuba e distritos de Mosqueiro, Outeiro e Icoaraci, todos pertencentes à Região 

Metropolitana de Belém/PA. O projeto de pesquisa foi atrelado ao projeto de extensão 

“Metodologia de Ensino: o lúdico na prática dos professores da Educação Infantil e 

séries iniciais do Ensino Fundamental”, também da ETDUFPA. 

O projeto teve como escopo discutir ações metodológicas de ensino inovadoras que 

facilitassem o processo ensino-aprendizagem de alunos das duas primeiras etapas da 

Educação Básica. Neste sentido nos apoiamos na legislação educacional, especificamente na 

Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB) e Diretrizes Curriculares Nacionais 

(DCN). A LDB nº 9.394/96 e as DCN (Resolução nº 5/2009, Resolução 4/2010 e Resolução 

nº 7/2010) para a Educação Infantil, Educação Básica e Ensino Fundamental, 

respectivamente, têm como um de seus fundamentos a Educação Lúdica. A LDB afirma que 

“A educação básica tem por finalidades desenvolver o educando, assegurar-lhe a formação 

comum indispensável para o exercício da cidadania e fornecer-lhe meios para progredir no 

trabalho e em estudos posteriores”. Com base nesta afirmativa o projeto de pesquisa 

estabeleceu a LUDICIDADE como uma das linhas de intervenção metodológica para a 

melhoria da educação e prática docente, enquanto mecanismo que favoreça o 

desenvolvimento integral do ser humano, procurando, assim, pesquisar, discutir, analisar e 

registrar como o lúdico nas suas mais variadas formas (jogos, brinquedos, brincadeiras, teatro, 

dança e brinquedo cantado, entre outros) pode atuar no processo de uma mudança na maneira 
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de ensinar e aprender, objetivando a construção de saberes significativos. Utilizar o lúdico 

como uma ação metodológica no processo ensino-aprendizagem significou novas 

possibilidades de intervenção na prática pedagógica e na forma de construir o conhecimento, 

possibilitando uma análise de como a escola pode estar aberta a uma proposta pedagógica 

pautada na ludicidade.  

 

Considera-se que os jogos, brinquedos, brincadeiras, teatro, dança e brinquedo 

cantado, entre outros, podem vir a ser um instrumento pedagógico na medida em que 

resgatem o sentido educativo de construção de conhecimento pautado na inovação, na 

descoberta e no prazer.  

A aprendizagem torna-se significativa quando leva o aluno a uma compreensão do 

mundo que o cerca, como destaca Teles (1997, p. 14) ao afirmar que “brincando, ela explora o 

mundo, constrói o seu saber, aprende a respeitar o outro, desenvolve o sentimento de grupo, 

ativa a imaginação e se auto-realiza”. 

Dessa forma, considera-se que o lúdico trabalhado pelos educadores dentro de uma 

nova concepção metodológica pautada no prazer de aprender brincando pode possibilitar 

transformações de suas ações e, portanto, alterar suas interações com o mundo. 

 

Ações metodológicas lúdicas: o porquê dessa investigação!  

 

O foco da investigação foi conhecer a prática dos professores em seus espaços 

educativos, sua visão e ações lúdicas desenvolvidas em sala de aula, suas dificuldades em 

trabalhar a dimensão lúdica e que tipo de oficinas a universidade poderia propor objetivando a 

melhoria do fazer pedagógico.  

Maranhão (2001) nos diz que o sistema de ensino ainda está voltado para a reprodução 

do conhecimento, quando poderia estar desenvolvendo com os educandos atividades que os 

levassem à construção de ideias e saberes. Partindo do pressuposto de que a escola quase não 

tem aproveitado a experiência lúdica do aluno, ou seja, os jogos e as brincadeiras não fazem 

parte da dinâmica do ensinar e aprender com prazer, é que buscamos neste projeto analisar 

como a ludicidade pode ser utilizada enquanto recurso metodológico pelos professores nas 

escolas da rede pública de ensino. 

            A legislação da educação, especificamente as DCN, tem apontado para a importância 

do lúdico no contexto escolar, na maneira de ensinar e aprender no trabalho realizado pelos 

educadores com os alunos, por meio de suas várias formas de expressão.  A esse respeito, as 
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Resoluções do CNE/CEB 4/2010, 7/2010 e 5/2009 que definem as Diretrizes Curriculares 

Nacionais para a Educação Básica, Ensino Fundamental e Educação Infantil, respectivamente, 

afirmam que, 

Para as crianças, independentemente das diferentes condições físicas, 
sensoriais, intelectuais, linguísticas, étnico-raciais, socioeconômicas, 
de origem, de religião, entre outras, as relações sociais e 
intersubjetivas no espaço escolar requerem a atenção intensiva dos 
profissionais da educação, durante o tempo de desenvolvimento das 
atividades que lhes são peculiares, pois este é o momento em que a 
curiosidade deve ser estimulada, a partir da brincadeira orientada 
pelos profissionais da educação. (Art. 22 § 2º da Resolução nº 4/2010 
do CNE/CEB) (Grifo nosso) 

O reconhecimento do que os alunos já aprenderam antes da sua 
entrada no Ensino Fundamental e a recuperação do caráter lúdico do 
ensino contribuirão para melhor qualificar a ação pedagógica junto às 
crianças, sobretudo nos anos iniciais dessa etapa da escolarização. 
(Art. 29 § 1º da Resolução nº 7/2010 do CNE/CEB) (Grifo nosso) 

As propostas pedagógicas da Educação Infantil deverão considerar 
que a criança, centro do planejamento curricular, é sujeito histórico e 
de direitos que, nas interações, relações e práticas cotidianas que 
vivencia, constrói sua identidade pessoal e coletiva, brinca, imagina, 
fantasia, deseja, aprende, observa, experimenta, narra, questiona 
e constrói sentidos sobre a natureza e a sociedade, produzindo 
cultura. (Art. 4º da Resolução nº 5/2009 do CNE/CEB) (Grifo nosso) 
 

Embora algumas pesquisas e a legislação da educação apontem a ludicidade como um 

caminho a mais que contribui na formação do sujeito, percebemos, ainda, com grande 

perplexidade, que a escola quase não valoriza este inesgotável potencial pedagógico, 

ignorando a importância que o ato de brincar adquire no cotidiano dos nossos alunos. 

Andrade (2013) considera que este universo é bastante rico, pois em sua estruturação 

existem não apenas maneiras diferenciadas de realizar as mesmas atividades que os grupos se 

encarregam de adaptar às suas peculiaridades, mas também algumas expressões próprias da 

língua popular, as quais são utilizadas quase que exclusivamente dentro do grupo. As 

socializações entre os alunos e o espírito de cooperação e amizade transformam as 

brincadeiras num mecanismo precioso para análise da educação como um processo dialético. 

Andrade assevera ainda que, 

 
O ensino, de um modo geral, tem se caracterizado pela preocupação 
de “passar” aos alunos definições, regras, técnicas, procedimentos e 
nomenclaturas, sem, contudo, relacioná-los com suas vivências; o 
resultado tem sido sempre um ensino que não leva em conta a 
bagagem cultural que o aluno traz consigo, mostrando um 



 

7 

distanciamento entre o que a escola se propõe a ensinar e os saberes 
vivenciados pelos alunos. (ANDRADE, 2013, p. 20) 
 

Percebe-se que o lúdico, nas suas mais variadas formas, é incorporado pelas crianças, 

não da maneira como lhes é repassado ou ensinado, mas é reestruturado, passando pelos 

processos de (re)significação e contextualização, de maneira que as dimensões sociais, 

políticas, econômicas e culturais estejam aí contempladas.  

Antunes (2000) nos referenda que, no contexto escolar, o fato de explorar os jogos 

enquanto atividade lúdica pode vir a ser um estímulo para a mudança da prática de sala de 

aula, promovendo, ainda, uma verdadeira integração, possibilitando atividades prazerosas, 

alegres e contagiantes. 

A partir de estudos e do diálogo constituído no decorrer da pesquisa com os 

educadores da rede pública de ensino, estabelecemos por meio de suas demandas oficinas que 

de alguma forma contribuíssem para a melhoria do seu fazer pedagógico. Percebemos nas 

suas falas dificuldades de impostação de voz, trabalhar com o corpo, técnicas para contar 

histórias, construção de material didático alternativo, manipulação de fantoches, dedoches, 

palitoches, transformação visual por meio de pintura facial e corporal, utilização de cantigas 

para o desenvolvimento da oralidade e socialização do grupo. Diante dessa constatação 

organizamos coletivamente as seguintes oficinas: voz e dicção, descobrindo o seu sensório 

motor, contação de histórias, brinquedo cantado, clown, criatividança, teatro de animação, 

escreverdançando, maquiagem cênica e brinquedos tradicionais populares.  

As oficinas foram desenvolvidas pelos professores da ETDUFPA, nas salas 

laboratórios da escola e posteriormente os educadores foram acompanhados em seus 

ambientes escolares pelos pesquisadores, objetivando a prática das ações no seu espaço 

educativo levando em conta a especificidade de cada escola, público alvo, cultura local e a 

maneira como os alunos compartilhavam as experiências com os seus pares.  

Luckesi (2014) compartilha a ideia de que a ludicidade possibilita ao ser humano a 

experiência plena, ou seja, nesta vivência cada um de nós estamos plenos, inteiros nesse 

momento; nos utilizamos da atenção plena. Enquanto estamos participando de uma atividade 

lúdica não há lugar na nossa experiência para qualquer outra coisa, além dessa própria 

atividade. Não há divisão. Estamos inteiros, plenos, flexíveis, alegres, saudáveis e com isso, 

nos construindo, todavia, longe do pensamento de um ser pronto e sim de um ser em 

movimento, de ser devir. 
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Brincar, jogar, agir ludicamente exige uma entrega total do ser humano, corpo e mente 

ao mesmo tempo. As atividades lúdicas por si mesmas nos conduzem para um estado de 

consciência da não divisão, senão não estaremos plenos e muito menos lúdicos.  

Portanto, consideramos que essa pesquisa se tornou um campo de descoberta para os 

pesquisadores, bem como para os interlocutores participantes, contribuindo para formação na 

área da ludicidade de professores que poderão multiplicar essa ideia em seus municípios e 

distritos do estado do Pará.  

 

Brincar de quê? O percurso metodológico. 

 

 Investigar, refletir, descrever e desenvolver experiências metodológicas lúdicas, 

tecnológicas e práticas docentes de caráter inovador e interdisciplinar e que busquem a 

superação de problemas identificados no processo de ensino-aprendizagem, foi o que motivou 

nossas ações. Nossa investigação centrou-se na pesquisa-ação, pois consideramos o tipo de 

pesquisa que melhor se adequou aos objetivos propostos da análise. Segundo Gressler (2003, 

p. 63) esse tipo de pesquisa tem como principal objetivo “investigar problemas e suas 

possíveis soluções visando resolvê-los com a direta e imediata aplicação de seus resultados, o 

que caracteriza uma intervenção”. A pesquisa constou inicialmente de um levantamento 

bibliográfico, mediante uma leitura crítica e uma (re)leitura dos conhecimentos pesquisados, 

discutidos e analisados durante o percurso do projeto para que propiciem a formação de novos 

conceitos. A pesquisa foi desenvolvida com 30 (trinta) professores da rede pública de ensino, 

sendo 15 (quinze) da Educação Infantil e 15 (quinze) dos anos iniciais do Ensino 

Fundamental da rede pública de ensino. A coleta de dados constou de um levantamento sobre 

o lúdico nas suas várias formas de expressão, conhecimento dos educadores e as ações lúdicas 

desenvolvidas em sala de aula sobre jogos, brinquedos, brincadeiras, teatro, dança e 

brinquedo cantado, entre outros. Bem como o seu desenvolvimento no contexto nas diversas 

áreas do conhecimento. 

A partir da tabulação e análise de dados que foram coletados através de observação, 

entrevistas, gravações, e registros realizados nas escolas, buscou-se determinar de que 

maneira o lúdico, vivenciado por nossos interlocutores, pode vir a ser um recurso 

metodológico a mais na busca da melhoria da educação paraense. Os dados obtidos foram 

descritos e analisados dentro da abordagem quantitativa e qualitativa, o que nos possibilitou 

chegar a considerações fundamentais para o desenvolvimento do trabalho, por meio da 

elaboração de estratégias lúdicas, as quais propiciem a busca de uma escola que tenha 
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compromisso com a educação para o pensar, para a vida e para o reconhecimento da 

cidadania. 

Toda material coletado foi organizado e classificado em categorias, quais sejam: 

Artigos em que os educadores escreveram de maneira individual e coletiva assuntos 

relacionados aos referenciais teóricos discutidos nos encontros. Relatos de experiências que 

dizem respeito aos ensaios feitos em sala de aula com os alunos da Educação Infantil e anos 

iniciais do Ensino Fundamental levando em conta o procedimento, a receptividade, a 

integração dos alunos e etc. Por último temos a categoria prática na sala de aula, direcionada 

para a realização de ações lúdicas criadas e ou resignificadas pelos educadores. Foi o 

momento em que as oficinas trabalhadas pelos professores da ETDUFPA chegaram às salas 

de aula pelo olhar dos educadores. 

Foram sugeridas oficinas (voz e dicção, descobrindo o seu sensório motor, técnicas de 

contação de histórias, brinquedo cantado, clown, criatividança, teatro de animação, 

escreverdançando, maquiagem cênica e brinquedos tradicionais populares), as quais foram 

organizadas levando em conta as necessidades dos educadores participantes da pesquisa e o 

conhecimento específico trazido pelos professores da UFPA nas áreas de dança, música, 

teatro e recreação. 

Percebemos que algumas oficinas foram muito comemoradas pelos educadores, a 

adesão e participação do grupo foi total. Das dez oficinas realizadas destacamos clown, 

contação de histórias, maquiagem cênica, brinquedo cantado e criatividança como as oficinas 

que mais solicitação tiveram para serem novamente realizadas, o que veio acontecer nos anos 

de 2012 e 2013. 

A oficina clown, denominada também de movimento do palhaço, foi ministrada pela 

Prof.ª Ma. Patrícia Pinheiro. Segundo a professora “a proposta da oficina foi trazer um 

experimento com o corpo cômico, oferecendo aos alunos mecanismos da comicidade que 

possibilitem o criar e recriar da ação corporal a partir da construção de um acervo de 

partituras cômicas que dialogue de maneira lúdica com o método de ensino, pois, ao se 

permitir brincar com a comicidade, percebe-se ‘o homem assumindo sua humanidade e sua 

fraqueza e, por isso, tornando-se cômico’2”.  

                                                           
2 BURNIER, Luis Otávio. A Arte de Ator da Técnica à Representação. Campinas, SP. Ed. Unicamp, 2001. 
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Imagens 1 e 2: Oficina de Clown 

 

             
Fonte: Arquivo pessoal 

 

A oficina de técnicas de contação de histórias, ministrada pela Prof.ª Ma. Simei 

Andrade possibilitou aos educadores conheceram diversos recursos didáticos, bem como 

apreciar e aprimorar técnicas para contar histórias infantis clássicas, folclóricas, causos, 

contos, entre outros. Uma história bem contada, com boa dicção, com emoção, com voz 

diferenciada para cada personagem, com movimentação corporal, e etc., pode contribuir 

dentre muitos aspectos, para a socialização do grupo, participação das crianças enquanto 

colaboradoras no processo de contar a história (linguagem), desenvolvimento visual,  

auditivo, coordenação motora... Sobre tais aspectos comungamos das ideias de Moraes, 

Ferreira, Oliveira e Araújo (2012) ao afirmarem que, 

 

É ouvindo histórias que se pode sentir importantes emoções, como 
alegria, tristeza, raiva, bem-estar e medo, vivendo profundamente tudo 
o que as narrativas provocam em quem as ouve, com a verdade que 
cada uma delas pode despertar nos ouvintes. Além de ser uma forma 
prazerosa para o professor ou mesmo para o próprio contador de 
histórias, trabalhar a aprendizagem dos alunos ou ajudá-los a descobrir 
os conflitos e as soluções para os diversos problemas que vivemos e 
que muitas vezes identificamos dentro da história narrada. Por isso o 
contador precisa sentir ou viver a história com sensibilidade, 
naturalidade e confiança. (MORAES, FERREIRA, OLIVEIRA e 
ARAÚJO, 2012, p. 130) 

 

Assim, percebemos que contar história requer técnicas específicas para chamar a 

atenção do grupo e se constituir numa ação metodológica que estimule a criatividade das 

crianças, que incentive o gosto pela leitura e que consequentemente contribua na formação de 

novos leitores. 
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Imagens 3 e 4: Oficina de Técnicas de Contação de Histórias 

 

                             
              Fonte: Arquivo pessoal 

 

A oficina de Maquiagem cênica coordenado pela Prof.ª  Esp. Micheline Penafort focou 

na forma de trazer ao público infantil um educador que se mostra de “cara limpa”, ou seja, 

sem maquiagem, mas também a partir de técnicas e do uso de produtos adequados compor 

personagens para as mais diferentes linguagens cênicas (teatro, dança, circo, shows e etc.), 

com fins de fazer o público acreditar naquilo que vê. 

 

Imagens 5 e 6: Oficina de Maquiagem Cênica 

 

                    
          Fonte: Arquivo pessoal 
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A oficina de brinquedo cantado foi organizada pela Prof.ª Ma. Maria Lúcia Uchôa e 

objetivou capacitar e incentivar os educadores da rede pública à prática diária do canto e do 

brincar com as cirandas, como enriquecedores do processo educacional, do desenvolvimento 

da linguagem oral, da percepção musical, da expressão corporal, da coordenação motora, da 

valorização das cantigas e brincadeiras de roda e do folclore brasileiro. 

 

Imagens 7 e 8: Oficina de Brinquedo Cantado 

 

        
Fonte: Arquivo pessoal 

 

A oficina Criatividança foi desenvolvida pela Prof.ª Ma. Mayrla Andrade Ferreira por 

meio de experimentações espaciais: planos, níveis e direções de movimentos com a 

possibilidade de criação em dança a partir dos movimentos do cotidiano dos alunos, e 

temáticas identificadas no meio com o intuito de uma possível superação de problemas 

identificados no processo de ensino-aprendizagem. A dança-criativa vivenciada através da 

oficina possibilitou ainda vivências de uma prática que favorece a sua inserção no contexto 

educacional e a valorização de uma dinâmica crítica e consequentemente libertadora, bem 

como o conhecimento e o registro dos jogos corpóreos, objetos e brincadeiras vivenciados 

pelos educandos, levando-os a serem trabalhados pelos professores enquanto recurso 

metodológico no contexto escolar. 
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Imagem 9: Oficina de Criatividança 

 

 
                                Fonte: Arquivo pessoal 
 
Ludicidade e Formação de Educadores: a organização dos saberes 

 

A integração entre os saberes dos educadores da 

educação básica e dos educadores do ensino superior 

possibilitou o registro das várias etapas da pesquisa em um 

livro “Ludicidade e Formação de Educadores”, que foi 

organizado por áreas do conhecimento, possibilitando a 

construção de estratégias lúdicas.  

O livro está organizado em três capítulos dispostos 

da seguinte maneira: o primeiro dispõe de artigos 

elaborados pelos educadores e colaboradores do projeto e 

trata da teoria de Jean Piaget sobre jogos, a arte de contar 

histórias, o brinquedo cantado no Ensino Fundamental e a 

contribuição da literatura infantil para o desenvolvimento da leitura.  

O segundo capítulo, denominado Relato de Experiência, narra as ações lúdicas 

desenvolvidas na ETDUFPA e nos projetos e atividades com brinquedo cantado, contação de 

histórias, brincadeiras populares e poesias nas seguintes escolas do município de Belém: 

Ecoescola Prof.ª Lais Fontoura Aderne, Prof.ª Maria Stellina Valmont, Prof.ª Amância 

Pantoja, Prof.ª Maria Heloisa de Castro, Rotary, Prof. Almerindo Trindade e Prof.ª Alzira 

Pernambuco. Tais experiências que foram realizadas com alunos da Educação Infantil e 

Ensino Fundamental. 
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O último capítulo destina-se a discutir temas que mais se destacaram durante a 

realização do projeto de pesquisa, bem como buscar a contextualização histórica, a origem e a 

inserção dos jogos e brincadeiras, do brinquedo cantado e da contação de histórias nos 

espaços educativos em que os educadores participantes desenvolvem suas práticas. Assim, 

este livro tem a função de demonstrar algumas estratégias lúdicas, as quais propiciem a busca 

de uma escola que tenha compromisso com a educação para o pensar, para a vida e para o 

resgate da cidadania, servindo como um instrumento pedagógico para a reflexão da prática 

dos educadores neste século. 

 

Infância e ludicidade: o processo de formação continuada de professores da Educação 
Infantil e anos iniciais do Ensino Fundamental - considerações finais. 
 

A essência do brincar não é uma “fazer como se”, mas um “fazer 
sempre de novo”, transformação da experiência mais comovente em 
hábito. 

 
Benjamin (1984, p. 75) 

 
Iniciamos nossa reflexão com um pensamento de Benjamin (1984) que traduz o 

processo de formação continuada de um grupo de professores da rede pública de ensino da 

Educação Infantil e anos iniciais do Ensino Fundamental da Região Metropolitana de 

Belém/PA. Fazer de novo, muitas vezes, não significa fazer do mesmo jeito, cada vez que se 

organiza a mesma atividade podemos relacioná-la a um momento histórico, temporal, que 

marca a vida de quem brinca.  

Esta pesquisa propôs uma prática de ensino com possibilidade de aproveitamento dos 

jogos, brinquedos, brincadeiras, teatro, dança e brinquedo cantado, entre outros, como recurso 

metodológico no fazer pedagógico. Propõe ainda explorar novas práticas no ambiente escolar 

que utilizem o lúdico, para a construção do conhecimento que faça sentido para as crianças. O 

exercício da ludicidade é uma necessidade do ser humano em qualquer fase da vida e não 

pode ser visto apenas como diversão, mas colabora também para o desenvolvimento pessoal, 

social e cultural do homem.  

Mostrar a importância que a ludicidade tem como instrumento metodológico foi nossa 

intenção quando da realização da pesquisa e posteriormente da organização do livro 

“Ludicidade e Formação de Educadores”; trazer para a reflexão alguns questionamentos: o 

que os professores sabem ou vivenciaram sobre ludicidade, como desenvolvem ações lúdicas 

no contexto escolar, como compartilham com as crianças, na escola, os jogos, os brinquedos, 

as brincadeiras, o teatro, a dança e etc. Assim, utilizar a ludicidade no contexto escolar 



 

15 

significou alavancar perspectivas para uma educação em que alunos e professores se 

constituam protagonistas do processo ensino-aprendizagem. 

Nosso interesse consistiu em observar e registrar as práticas metodológicas, até então 

empregadas pelos professores, para que servissem de objeto de análise e pudessem ser 

canalizadas objetivando uma nova postura frente a uma maneira ousada de construir o saber. 

Buscamos levantar dados que nos levassem a caminhos que apontassem processos dinâmicos 

capazes de dar prazer, de construir conhecimentos significativos de modo claro, resgatando o 

saber que o professor e o aluno trazem nas relações estabelecidas no convívio social, visto que 

o lúdico expressado pelas crianças já é um conhecimento do qual a escola precisa ter domínio, 

para poder se apropriar enquanto mecanismo de superação de problemas, como dificuldades 

no desenvolvimento da leitura e escrita, socialização, raciocínio lógico e cultura geral. 

A pesquisa nos mostrou que infelizmente, os professores têm dificuldades em 

compreender o lúdico como ferramenta estimuladora da aprendizagem, como nos diz Antunes 

(2000), concorrendo para eliminar o desinteresse e, portanto, a indisciplina na escola. 

Portanto, temos ainda um longo caminho a percorrer no que diz respeito a incorporar na 

educação de crianças, principalmente, uma prática que propicie uma aprendizagem prazerosa, 

rica em conhecimento empírico e científico, mas, acima de tudo, que dê prazer em estar no 

ambiente escolar.  
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A pesquisa científica com crianças é crescente hoje no Brasil. Apesar de já haver uma 

tradição de estudos sobre a infância durante todo o século XX, essas não consideravam a 

criança como sujeitos, mas como objeto de pesquisa. Segundo Soares (2006), foi a partir da 

década de 1980 que houve um reposicionamento da criança, quando sociólogos da infância 

defenderam a necessidade de considerá-las como atores sociais. Esse reposicionamento 

despertou o desejo de conhecer o ponto de vista da criança e fez com que pesquisadores 

buscassem novas formas de investigação. Anteriormente, era sempre o adulto quem falava por 

ela. 

Cruz (2008), também assinala que esta nova construção de pesquisa começou a ser 

desenvolvida apenas nas últimas décadas. Apesar desta nova construção de pesquisa com 

crianças, muitos estudos ainda preferem recorrer aos adultos, pais ou familiares para obter 

informações. Realizar a pesquisa “com crianças”, e não “sobre as crianças”, ainda é pouco 

predominante. Quando se tratam de crianças menores de seis anos, essas pesquisas são ainda 

em números mais insuficientes. Muitos pesquisadores refutam este trabalho e se justificam 

com o argumento das dificuldades de coleta de dados e no estabelecimento de um contato 

verbal com elas. Mas, as crianças ainda pequenas são capazes de entender nuances dos 

processos de interação, os quais vão além do ato da fala, e pressupõem a compreensão e a 

atribuição de significados. Reis (1997), acentua que a linguagem da criança se faz além da 

fala, mas também pelo choro, gestos, sorrisos, e olhar. 

Rocha (2008), coloca que a falta de atenção às linguagens da criança podem gerar 

problemas metodológicos, como limitar a compreensão que podemos alcançar delas. Assim, a 
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pesquisa com a criança vai muito além de entendê-las num sentido cognoscível, mas também 

é compreendê-las, compartilhando com elas profundamente experiências do seu ambiente.  

Em relação às pesquisas em instituições de educação infantil, é importante 

salientarmos sobre o fato das crianças passarem muitas horas com rotinas cansativas e de 

contenção. Essa condição pode frustrar ou problematizar as tentativas de participação e 

expressão delas, devido às limitações impostas. O mesmo pode ocorrer no caso de instituições 

precárias, com poucos estímulos, e onde exista pouca interação com o adulto.  

Além das instituições com precariedade de estímulos, com rotinas maçantes, 

repressivas; o fato de ouvir as crianças no interior de instituições que resistem a essa prática, e 

em que transitam outras concepções de infância, podem gerar resistências nos adultos, por 

temerem perder o seu “poder” ou “controle” sobre as crianças. Respostas estereotipadas, 

palavras isoladas podem indicar resistências e defesas que as crianças construíram para 

conseguir lidar com ambientes de muita repressão. 

  Campos (2008), assegura sobre a pertinência de se ouvir as crianças em vários 

contextos em que elas convivam, pois é a escola o espaço de maior repressão da cultura 

infantil. A autora cita pesquisas em que crianças foram observadas em vários espaços de 

convivência e demonstraram comportar-se de formas diferentes na escola e na família. 

Além da atenção com o ambiente da criança e os adultos em volta dela, Rocha (2008), 

sugere atenção também na relação com o pesquisador. O pesquisador, sendo adulto, traz 

inerente consigo traços presentes nas relações geracionais, como as de poder. É importante 

tentar diminuir comportamentos de poder que possam trazer constrangimentos às crianças. A 

base para a interação com elas é a troca cultural. Uma postura de colocar-se no lugar do outro 

e compartilhar, 

 “... não só como fonte de orientação para uma ação, mas sobretudo 

como forma de estabelecer uma permanente relação comunicativa – 

de diálogo intercultural – no sentido de uma relação que se dá entre 

sujeitos que ocupam diferentes lugares sociais.” (ROCHA, 2008, p.47) 

Ainda, é importante que o pesquisador se oriente por uma perspectiva da infância, 

além de social, também histórica, dando atenção aos contextos vividos pelas crianças. 

Considerar não uma infância, mas as infâncias. Como coloca Dornelles (2008), aquela que é 

superprotegida e tecnológica, aquela que é abandonada e armada, as infâncias ricas e pobres. 
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A visão de uma infância homogênea e neutra, pautada em idealizações, mascaram e negam as 

crianças reais. 

É nessa perspectiva de várias infâncias e na perspectiva da criança como sujeito social 

e histórico é que se insere esse recorte de nossos estudos. Recorte esse realizado a partir de 

duas pesquisas em educação, as quais objetivam contribuir para a inserção de novas formas de 

se ouvir a criança e reconhecer o seu ambiente. Apresentamos dois enfoques teórico-

metodológicos que se constituem possibilidades na pesquisa com crianças. As pesquisas 

relatadas demonstram objetos e percursos diferentes, mas também procedem aproximações. 

Objetiva, sobretudo, compartilhar conhecimentos e experiências. 

 

Pesquisa I: Da Educação Infantil para o Primeiro Ano do Ensino Fundamental: o 

Lúdico e suas derivações no início do Percurso Escolar. 

 Pesquisar a infância exige uma preparação metodológica para que seja possível 

compreender as questões essenciais e captar as particularidades presentes no universo da 

criança. Ferreira (2004), assinala que a construção de uma metodologia de pesquisa com a 

pretensão de um lugar “capital” para as crianças como atores sociais é o mesmo que conferir 

“à sua agência humana um lugar central”, isto implica compreender, em primeiro lugar, os 

procedimentos que mobilizam significados para construir e reconhecer o mundo delas, isto é, 

a vida cotidiana no espaço coletivo e contemplar as suas próprias perspectivas. 

 Para adequar-se aos objetivos propostos nesta pesquisa, a opção desta foi por uma 

abordagem metodológica qualitativa, dialogando com os autores da Sociologia da Infância. A 

pesquisa qualitativa permite a inserção do investigador na instituição educacional, ele passa a 

conviver por um período de tempo com o seu objeto de pesquisa. Essa imersão no campo com 

o objetivo de pesquisar culturas, práticas e fatos sociais é denominado pelos antropólogos de 

etnografia. Esse método demanda longo tempo (meses ou anos), como nosso trabalho é de 

Mestrado, o tempo é restrito e a terminologia considerada por Ferreira (2002) é “inspiração 

etnográfica”, uma forma de reconhecer os limites temporais de alguns estudos. 

 Outro motivo é que o enfoque desta pesquisa fundamenta-se na abordagem histórico-

cultural, na qual a interação com seus pares e com os adultos que participam de seu cotidiano 

constitui um aspecto fundamental para compreender as interpretações dadas pelas crianças 
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sobre o processo de transição da Educação Infantil para o Ensino Fundamental, também a 

utilização do lúdico nessas duas modalidades de ensino. 

De posse do termo de autorização da Secretaria de Educação do Município de 

Mariana/MG, a entrada, na instituição escolar, que oferece a Educação Infantil e os Anos 

Iniciais e Finais do Ensino Fundamental, iniciou no mês de agosto de 2013 e estendeu-se nos 

meses de fevereiro e março de 2014. Primeiramente, houve contato prévio do pesquisador 

com a direção, pedagogo e um breve conhecimento da Escola, do espaço interno e seu 

entorno; em seguida, apresentação das professoras das duas modalidades de ensino propostas 

na pesquisa. 

 Esta pesquisa contou com a presença do pesquisador em duas salas de aula; uma turma 

de 20 crianças de 5 anos, no último período da Educação Infantil; a outra, com 20 crianças de 

6 anos, no Primeiro Ano do Ensino Fundamental. O trabalho investigativo realizou-se da 

seguinte forma: observação das crianças da Educação Infantil durante três dias da semana e, 

das crianças no Primeiro Ano, durante dois dias. Foi necessário seguir esse roteiro porque a 

Escola funciona em um período, somente no turno da manhã.  

 Ludke e André (1986), revelam que a observação requer a realização de um 

planejamento sobre o “que” e “como” observar, para que se torne um instrumento  fidedigno 

de pesquisa. Para isso, foi criado um roteiro de observação da rotina da Educação Infantil e do 

Ensino Fundamental. Os dados da pesquisa incluem anotações no diário de campo; gravações 

em áudio das entrevistas semiestruturadas com diretor, professores e pedagogo; fotos do 

espaço escolar e de algumas atividades lúdicas realizadas com as crianças; fotos da visita ao 

espaço cultural do Município; análise e registro dos seguintes documentos da Escola: 

Regimento Escolar e Projeto Político Pedagógico; estudo e anotações das leis vigentes da 

Educação Infantil e do Ensino Fundamental de nove anos. 

 Além desses aparatos, foi utilizado gravações em vídeo com 16 crianças, sendo 8 

crianças da Educação Infantil e 8 crianças do Primeiro Ano do Ensino Fundamental, para 

registrar a entrevista “Grupo Focal” com as crianças. O enfoque técnico, os cuidados básicos 

que precisam ser observados pelo pesquisador, a organização, desenvolvimento do trabalho 

com grupos focais e a composição do grupo foram baseados nos estudos de Gatti (2005). Os 

dados das entrevistas com as crianças ainda se encontram em fase de análise.   

 A observação dessas 40 crianças desenvolveu-se com a presença do investigador em 

sala, com anotações densas de tudo que ocorria na sala de aula, no recreio, no estudo realizado 
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no espaço da Escola, isto é, fora da sala de aula. Acompanhamento em uma visita ao Centro 

Cultural do Município. Houve também a participação do pesquisador em reuniões 

pedagógicas. 

 Oliveira (2012), destaca que a observação de crianças além de uma visão e uma escuta 

atentas, exige um entendimento do que as crianças pensam sobre elas e suas interações. Nesse 

sentido, três aspectos são importantes: primeiro, o respeito ao compromisso de escutar e de 

considerar o ponto de vista das crianças, significa aceitá-las como sujeitos e não como objetos 

de pesquisa; segundo, respeito ao consentimento das crianças, considerá-las como atores na 

construção social; terceiro, não infantilizá-las.  De acordo com Benjamin, ao tomar a infância 

na sua dimensão não infantilizada, é considerar a criança criadora e colecionadora de culturas. 

Para ele, a criança desvela as contradições e revela outra maneira de enxergar o real. 

Benjamin afirma que: 

imbuir-se desse olhar infantil crítico, que vira do avesso a 

costura do mundo, é, talvez, aprender com as crianças e não se 

deixar infantilizar (p.38). 

 Com o propósito de ver e ouvir as crianças no seu contexto social, o pesquisador deve 

estar imbuído desse olhar infantil crítico para compreender o que acontece no espaço da 

instituição educacional. Observar a realidade, no espaço da criança, é abrir-se para enxergar o 

desconhecido, isto é, desprover-se de suas concepções tradicionais e deixar-se envolver pelo 

que acontece no mundo infantil, sem preconceitos e constrangimentos. 

 O nosso trabalho procurou ouvir as crianças, analisar suas necessidades, interesses, 

vontades, colocando-as na posição de sujeito ativo e também protagonista do processo 

educacional. E ao focar no lúdico, nos leva a pensar se a escola está preparada para atender a 

criança que cada vez mais está chegando mais cedo no espaço escolar. 

 O brincar faz parte do desenvolvimento infantil. Para Zenilda Ferreira (2011), o 

processo de socialização se dá por meio de múltiplas interações estabelecidas com pessoas e 

objetos, e que algumas são reconhecidas pelos adultos como brincadeiras. É pelo brinquedo 

que a criança constrói as suas relações, sejam elas de posse, de perda, de abandono, de 

utilização. 

 Neste sentido, a criança estabelece relações de diálogo e comunicação com os adultos, 

desenvolve sua autoestima e confiança consigo mesma e com os adultos que a cerca por meio 
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da brincadeira.  De acordo com a autora, a brincadeira possibilita uma aproximação entre o 

imaginário e o real, nesse sentido, faz com que a criança crie situações imaginárias e busque 

soluções reais para os acontecimentos cotidianos, sabe assim agir de forma natural na busca 

de respostas e soluções para os desafios encontrados. Ela ainda complementa que a 

brincadeira oportuniza o desenvolvimento da autonomia, criatividade e responsabilidade da 

criança.  

 A criança brinca com o que cabe na mão, não importa que tipo de brinquedo, 

para ela as coisas que estão à sua disposição é objeto para sua imaginação, sua fantasia. 

Segundo Vygotsky (1998), “as maiores aquisições de uma criança são conseguidas no 

brinquedo, aquisições que no futuro tornar-se-ão seu nível básico de ação real e moralidade.” 

Na visão sócio-histórica de Vygotsky, a brincadeira é a atividade específica da 

infância, em que a criança recria a realidade usando sistemas simbólicos.  

 Barbosa (2007) cita Corsaro, que foi um dos primeiros investigadores das culturas da 

infância, o qual demonstrou como o desenvolvimento das crianças não é algo individual, mas 

que este é um processo cultural coletivo. Portanto, acontece de forma contínua através das 

relações de brincadeira e de faz-de-conta desenvolvidas pelas crianças. 

Para Vygotsky, a brincadeira cria para as crianças uma zona de desenvolvimento 

proximal que é a distância entre o nível atual de desenvolvimento, determinado pela 

capacidade de resolver de forma independente um problema, e o nível atual de 

desenvolvimento potencial, determinado através da resolução de um problema, sob a 

orientação de um adulto, ou de um companheiro mais capaz. 

Souza (2007), ao descrever em seu estudo sobre a ludicidade, no desenvolvimento da 

criança, mostra, através das palavras de Perroti (1986), que o “lúdico não é regulável, 

mensurável nem objetivável.” O lúdico, dentro do mecanismo do sistema, é a sua negação, daí 

a sua identificação com a criança. 

Nesse sentido, a criança ao lidar de forma lúdica, no seu uso cotidiano, rompe com as 

culturas fossilizadas e cristalizadas. Sendo, assim, ela protesta contra os limites da realidade, 

transgredindo-a e ao mesmo tempo em que protegem a realidade contra a tirania da 

linguagem. Benjamin (1987, p.39), mostra como as crianças são atraídas por tudo à sua volta: 

a criança que está atrás da cortina torna-se ela mesma algo ondulante e 

branco, um fantasma. A mesa de refeições sob a qual ela se acocorocou 
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a faz tornar ídolo de madeira ao tempo onde as pernas entalhadas são as 

quatro colunas. E atrás de uma porta ela própria é porta, está revestida 

dela como de pesada máscara e como mago-sacerdote enfeitiçará todos 

os que entram sem pressentir nada.  

Neste excerto, Benjamin nos mostra como as crianças, no seu lúdico, transforma a 

realidade de forma surpreendente para o adulto. E tudo serve para despertar interesse na 

criança e aguçar sua imaginação. E ainda podemos perceber a necessidade que a criança tem 

de brincar com a realidade e construir um universo particular, dando outra significação ao 

cotidiano, incorpora às suas vivências uma mística que enfatiza sua sensibilidade pelo mundo 

material. É o que mostra as palavras de Benjamin (1984, p.77): 

é que as crianças... sentem-se irresistivelmente atraídas pelos destroços 

que surgem da construção, do trabalho no jardim, ou em casa, da 

atividade do alfaiate ou do marceneiro. Nestes restos que sobram elas 

reconhecem o rosto que o mundo das coisas velhas volta exatamente 

para elas. Nestes restos elas estão menos empenhadas em imitar as 

obras dos adultos do que estabelecer entre os diferentes materiais, 

através daquilo que iriam em suas brincadeiras, uma nova e incoerente 

relação. Com isso as crianças formam seu próprio mundo de coisas, 

mundo pequeno inserido em um maior. 

De acordo com Souza, a criança está sempre pronta para outros sentidos para os 

objetos que possuem significados fixados pela cultura dominante, ultrapassando o sentido 

único que as coisas novas tendem a adquirir. 

A criança, enquanto cria, conhece o mundo e, ao criar o mundo, ela nos revela a 

verdade sempre provisória da realidade em que se encontra. Buscamos em Jobim e Souza 

(1994) para mostrar que a criança é capaz de denunciar o novo no contexto do sempre igual, 

desmascarar o fetiche das relações de produção: 

construindo seu universo particular no interior de um universo maior 

reificado, ela é capaz de resgatar uma compreensão polifônica do 

mundo, devolvendo, por meio do jogo que estabelece na relação com os 

outros e com as coisas, os múltiplos sentidos que a realidade física e 

social pode adquirir.  
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Ainda com Souza que, ao observar uma criança pequena em suas atividades podemos 

perceber o quanto ela busca a satisfação de seus desejos imediatamente. E é na fase pré-

escolar que ela começa a sentir as primeiras restrições aos seus desejos e tendências que não 

podem ser realizados de imediato. Quando a criança percebe que não pode ter tudo o que 

deseja, entra em cena a imaginação. Essa imaginação é um processo novo que vai mediar o 

conflito entre o desejo e a frustração com que depara a criança por não poder concretizá-lo. O 

jogo lúdico é a imaginação da criança agindo no mundo. Quando observamos as brincadeiras 

infantis podemos, de uma forma mais fácil, compreender a articulação entre fantasia e 

realidade. 

Nesta pesquisa, investigamos como o lúdico é explorado na sala de aula e no espaço 

da escola. Ao analisarmos o Projeto Político Pedagógico da Escola, na organização curricular 

constam: “Brincar, expressando emoções, sentimentos, pensamentos, desejos e necessidades”; 

“Utilizar as diferentes linguagens (corporal, musical, plástica, oral e escrita”. Nas entrevistas 

com a diretora, a pedagoga e as professoras das duas modalidades de ensino, todas 

expressaram que o lúdico é primordial na vida das crianças, não tem como trabalhar a 

Educação Infantil sem o lúdico, não tem como dissociar a brincadeira da infância. Todos têm 

consciência da importância do lúdico no cotidiano das crianças. 

No entanto, para a Educação Infantil, no planejamento das atividades cotidianas, foi 

reservado um dia da semana, a quinta-feira, para as crianças brincarem com os poucos 

brinquedos existentes na sala de aula. A brincadeira aconteceu apenas três vezes durante os 

meses de agosto a dezembro, algumas vezes a professora saía da sala de aula com as crianças 

para o pátio, mas a brincadeira era organizada, direcionada e controlada por ela. Na Escola, 

mesmo tendo uma área imensa, não há um parque para as crianças brincarem em no espaço 

interno também não há uma brinquedoteca. A brincadeira livre das crianças acontecia na hora 

do recreio. No Primeiro Ano, não havia momento de brincadeira, alguns jogos eram utilizados 

na aula de Matemática. O momento de brincadeira acontecia apenas no recreio. 

A ludicidade para Sarmento (2004) constitui um traço fundamental das culturas 

infantis, pois brincar não é exclusivo das crianças é próprio do homem e uma das atividades 

sociais mais significativas. Ele ressalta que, contrariamente aos adultos, entre brincar e fazer 

coisas sérias não há distinção, sendo o brincar muito do que as crianças fazem de mais sério.  

Diante de um vasto estudo sobre a importância do lúdico nas relações e interações das 

crianças, no espaço coletivo, e também pelo conhecimento que o adulto profissional da escola 
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tem em relação à ludicidade, não percebemos, na prática pedagógica, a valorização da 

brincadeira como fundamental para o desenvolvimento das crianças. 

Em relação ao processo de transição das crianças da Educação Infantil para o Primeiro 

Ano do Ensino fundamental, percebemos que não há uma preparação. Nas entrevistas 

realizadas com a direção e as professoras da Escola, elas afirmaram que não acontece 

nenhuma preparação das crianças para ingressarem no primeiro ano, pois elas continuam na 

mesma instituição de ensino. 

Neves, Gouvêa, Castanheira (2011), assinalam que a transição da pré-escola e o ensino 

fundamental é um momento crucial na vida das crianças. Elas citam que diversos estudos 

buscam compreender os significados da transição entre os distintos espaços de socialização 

das crianças (vide Corsaro, Molinari, 2005; Moss, 2008; Petriwskyj,  Thorppe, Tayler, 2005; 

Rosemberg, Borzone, 2004; Vogler, Crivell, Wondhead, 2008; Kramer, 1992; Castanheira, 

1991).  

Com a ampliação do ensino fundamental brasileiro para nove anos, com a 

promulgação da Lei Federal 11.274 (Brasil, 2006) e a discussão acerca da obrigatoriedade 

escolar para pessoas de 4 a 17 anos (PL 414/2008; PL 06755/2010) reforçam a relevância e o 

interesse por essa temática (op. cit.).  

Kramer (2006), considera que a ampliação da obrigatoriedade escolar convoca 

pesquisadores, educadores e legisladores a investigar como a educação infantil e o ensino 

fundamental se relacionam articulando discursos e práticas educativas com o objetivo de 

compreender as especificidades das experiências dos diversos sujeitos sociais envolvidos 

nesse processo.  

Consideramos importante esse diálogo entre discursos e práticas educativas, pois 

ampliam a compreensão de entraves, rupturas ou continuidades vividas pelas crianças nesses 

espaços. 

Kramer (2011), ressalta que é prioridade das instituições de Educação Infantil e 

Ensino Fundamental incluírem no currículo estratégias de transição entre as duas etapas da 

educação básica que contribuam para assegurar que na educação infantil se produzam nas 

crianças o desejo de aprender, a confiança nas próprias possibilidades de se desenvolver de 

modo saudável, prazeroso, competente e que, no ensino fundamental, crianças e gestores e 

professores leiam e escrevam. 
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Pesquisa II: Os Desenhos Animados Educativos de Televisão no Cotidiano das Crianças. 

Esta pesquisa analisa os sentidos que as crianças constroem em relação aos desenhos 

animados educativos de TV disponíveis na programação aberta e por assinatura. Para 

atingirmos nossos objetivos, buscamos a metodologia de análise sociológica Hermenêutica 

Objetiva, criada pelo sociólogo alemão Ulrich Oevermann. Sua metodologia foi constituída 

através dos princípios da Dialética Negativa de Theodor Adorno. A hermenêutica objetiva é 

um tipo de pesquisa qualitativa, a qual foi construída para analisar processos de socialização 

presentes num enquadramento específico (Vilela, 2012, 2013). 

Nessa metodologia, são feitas gravações em áudio do conteúdo a ser analisado. Os 

conteúdos dessas gravações são transcritos e transformados em texto, chamado protocolo, o 

qual é analisado por um grupo de pesquisa. É, portanto, uma reconstituição estrutural de uma 

realidade social através de uma materialidade a fim de compreender sentidos.  

Primeiramente, abordamos uma turma de vinte e cinco crianças do segundo período da 

educação infantil, com idades entre cinco e seis anos, de uma escola da rede particular de 

Belo Horizonte, entre maio e agosto de 2013. O procedimento se caracterizou por uma 

interação com a turma. Após esse entrosamento, expusemos dois curtas: um de 

entretenimento (Bob Esponja) e outro denominado educativo (Vila Sésamo). As crianças 

identificaram facilmente as diferenças dos conteúdos.  

Passamos então a assistir sketches de desenhos denominados educativos, os quais 

foram selecionados pelas próprias crianças. Após cada sessão de vídeo, prosseguimos com 

discussões livres com as crianças sobre as questões que os desenhos suscitavam nelas. 

Tivemos quatro sessões de vídeo seguidas de “conversações” das crianças, as quais foram 

gravadas em áudio. Geramos também um acervo de fotografias das crianças brincando, em 

atividades escolares, dos seus objetos pessoais, materiais escolares e suas expressões 

corporais diante dos desenhos apresentados. Os desenhos escolhidos foram: Cocoricó – A 

história do cocô; Meu Amigãozão – Este lugar é meu; Sítio do Pica-pau Amarelo – Uma 

boneca sem paciência; Dora a Aventureira – Ginástica Fantástica, parte II. 

Ainda durante a pesquisa de campo, um outro movimento, no entorno do foco da 

nossa pesquisa, se fez forte e nos levou a considerá-lo também. A relação da professora com 
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as crianças, a escola, bem como a forma de condução da exposição dos desenhos animados, 

pareciam influenciar diretamente nos sentidos atribuídos pelas crianças. 

De posse das transcrições e protocolos, procedemos a análise Hermenêutica Objetiva 

dos mesmos através de um grupo de estudos. Durante essas análises, novamente fomos 

tocadas pela forma como a relação entre a escola, a professora e as crianças eram partícipes 

do processo. Percebemos assim, que uma outra forma de exposição dos desenhos animados 

era necessária, a fim de confirmar o que nossos estudos mostravam.   

Essas percepções nos fizeram voltar a campo. Agora numa segunda escola, também da 

rede particular de Belo Horizonte e inserida na mesma região. Abordamos uma turma de onze 

crianças do segundo período da educação infantil, com idades de cinco anos em março de 

2014. 

Nesse segundo trabalho de campo, expusemos o desenho Meu Amigãozão – Este lugar 

é meu, escolhido pelo grupo de pesquisa devido ao seu conteúdo variado e controverso. A 

escola em questão, tem por prática a exposição de desenhos animados como ferramenta para o 

trabalho pedagógico, e não somente como recreação. Gravamos a exposição do desenho e 

posteriormente a conversa da professora com as crianças sobre o desenho. Os dados foram 

gravados, transcritos e submetidos à análise Hermenêutica Objetiva do grupo de estudos. 

A fase da análise dos dados foi finalizada. O próximo passo é a redação final de todo o 

estudo e sua publicação.  

Considerações finais 

 Acompanhar a trajetória das crianças no momento de transição da Educação Infantil 

para o Ensino Fundamental, investigando as interações, o lúdico, e a construção de sentido 

que elas constroem em relação aos desenhos animados, significou uma aproximação com o 

cotidiano escolar de duas instituições de ensino de realidades diferentes. Esse conhecimento 

de duas realidades, escolas da rede particular de Belo Horizonte e a outra, da rede pública de 

uma cidade interiorana e histórica, propiciou uma diversidade de questões com encontros e 

desencontros nas práticas educativas. 

  Percebemos que nas escolas pesquisadas, tanto na rede pública como na rede 

particular, pouco se exploram a oralidade, a expressão gráfica ou plástica, o teatro e a 

literatura; mais se ocupam adulto e criança com o treinamento motor, os exercícios 

repetitivos, a cópia, a disciplinarização exacerbada. Kramer (2011), evidencia que o maior 
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desafio está no modo de como a combinação dos conhecimentos científicos, da arte e do agir 

ético entrecruzam-se nas práticas, isto é, na forma como professores e gestores planejam as 

práticas, refletem e enfrentam problemas que necessitam ser alterados no cotidiano. 

Com relação aos desenhos animados, o seu uso no cotidiano da escola como prática 

educativa, necessita de maior reflexão. Seu sentido lúdico dado pelas crianças é pouco 

explorado pela escola e pouco compreendido. Há um desencontro nos sentidos atribuídos pela 

escola e nos atribuídos pelas crianças, não se oportunizando um espaço de interação entre os 

adultos e crianças e entre elas. 

 Esperamos que ao término de nosso trabalho de análise dos dados obtidos durante a 

inserção em campo, possamos apresentar elementos que deem lugar à apropriação dos 

discursos e dos significados de que as brincadeiras, entre outras práticas corporais, são 

cruciais no cotidiano das crianças. Brincar é garantir aprendizagem, momentos prazerosos de 

construção de cultura e significados. Quando a criança brinca estabelece relações com outras 

crianças, consigo mesma, cria regras, conceitos, assume papéis e uma infinidade de situações 

que promove a aprendizagem. 
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INTRODUÇÃO 

Na interface do diálogo como artista, pesquisadora e professora no Estado do Pará, esta 

pesquisa assume uma atitude engajada com a comunidade local, configurando a opção teórica-prática 

indo a campo, nos espaços de afeto do imaginário paraense, mas especificamente da cidade de 

Ananindeua, investigando dados que levem à compreensão das comunidades das Ilhas em suas 

dimensões culturais, sócio-políticas e econômicas, o que impulsionou à reflexão sobre o sentido dos 

gestos cotidianos dos habitantes e um olhar específico para o corpo infância no processo de 

criação/experimentação do espetáculo ILHAS realizado por Habitantes-criadores, integrantes da 

Ribalta Companhia de dança/PA no ano de 2013. 

Atuando há dez anos no panorama das Artes cênicas no Estado do Pará, os integrantes da 

Ribalta Companhia de dança desenvolvem uma linguagem de pesquisa em dança na 

contemporaneidade, fundamentada na interface Dança/teatro e na prática da improvisação diante das 

inúmeras possiblidades que estas práticas proporcionam ao ato criativo encorajando ao 

autoconhecimento de uma teia complexa de significados reverberados em movimentos, revelando 

pedaços de informações de sua vida inferindo e alterando continuamente a realidade dos seus 

processos criativos. 

A abordagem fenomenológica é utilizada na pesquisa numa perspectiva Merleau-Pontyana de 

corpo, com foco na intercorporeidade eu-outro-mundo diante das relações em arte, ensino e sociedade 

refletido nos fios sensíveis que envolvem os habitantes-criadores e o mundo num único tecido, 

proporcionando os sentidos e significados das experiências de cada um. 

As experiências perceptíveis em Merleau-Ponty é muito mais do que sentir, ela é 

interpretação, decodificação de significados, é expressivo e reflexível, o vidente- visível, um tocado-

tocante, o que provoca no Habitante-criador a inquietação de descobrir-se e desvelar o outro; Tais 

experiências vividas trazem ao homem a capacidade expressiva da linguagem gestual, como diz: 

Aprender a ver as cores é adquirir um certo estilo de visão, um novo uso do corpo 
próprio, é enriquecer e reorganizar o esquema corporal. Sistema de potências 
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motoras ou de potências perceptivas, nosso corpo não é objeto para um ”eu penso”: 
ele é um conjunto de significações vividas que caminha para seu equilíbrio. Por 
vezes forma-se um novo nó de significações: nossos movimentos antigos integram-
se a uma nova entidade motora, os primeiros dados da visão a uma nova entidade 
sensorial, repentinamente nossos poderes naturais vão ao encontro de uma 
significação mais rica que até então estava apenas indicada em nosso campo 
perceptivo ou prático, só se anunciava em nossa experiência por uma certa falta, e 
cujo advento reorganiza subitamente nosso equilíbrio e preenche nossa expectativa 
cega (MERLEAU-PONTY, 1999, p. 212). 

 

Neste entendimento conjunto de significações vividas, aproximamos o olhar do autor as 

nossas experiência em Arte/Educação que se concretizam a partir da realidade de mundo, entendendo 

que a singularidade não tem ação efetiva quando isolada, não sabemos o quanto podemos afetar e ser 

afetado, até que nos coloquemos em estado de experimentação. Segundo a pesquisadora e preparadora 

corporal Lenira Rengel (2008), há uma coexistência de aspectos físicos, químicos, biológicos, 

emocionais e intelectuais, que são parte de um só corpo. Há uma compreensão de “mentecorpo”, 

juntos, em diálogo com questões contemporâneas do corpo, que se propõem a negar o dualismo, não 

apenas no chamado "dualismo cartesiano", mas também, na vinculação das ações que operam na 

educação, na cultura, na política e na economia, e que ressoam sensivelmente em nossos 

procedimentos metodológicos artístico-pedagógicos. 

Utilizaremos para exemplificação de tais procedimentos, algumas cenas do espetáculo Ilhas 

que foram criadas a partir da narrativa gestual observada nas crianças moradas das ilhas, e apresentado 

com os integrantes, habitantes-criadores, da Ribalta Companhia de dança (Ananindeua/PA) aos 

moradores das Ilhas.  

 

OBJETIVOS E DELINEAMENTOS METODOLOGICOS 

 

Lembranças, canções, trechos de carta, casa da boneca, pedaços de estórias contadas pelas 

crianças, um corpo infância que comunica suas realidades a partir do contato com suas próprias 

memórias, ações corporais vivível em movimento, sentimentos, percepções, sensações e situações de 

uma infância. Para a coreógrafa Lícia Sánchez (2010, p. 82), a memória é concebida não apenas como 

uma aptidão para lembrar, “mas também como um conjunto de lembranças, um arquivo, mas um 

arquivo vivo, porque essa Dramaturgia da Memória é entendida como um processo criativo”. 

Nestes rastros que se desdobram e nos levam à “Gestualidade cotidiana Ananindeuense”, 

desvelada em seus processos criativos que move a construção dos movimentos coreográficos dos 

habitantes-criadores da Ribalta Companhia de dança em Ananindeua-PA. Nesse sentido, o percurso 



 

34 

foi a experiência do corpo (re)criador e (re)construtor de histórias de vida a partir da compreensão das 

narrativas gestuais, individuais e coletivas dos espaços das ilhas.  

Sujeito e sua historia não se constituem sozinhos, ou por si só, a subjetividade e o sujeito se 

compreendem na realidade social e na via social, ou seja, historicamente. O Morador/habitante-criador 

das ilhas foi reconhecidamente importante no processo de construção do conhecimento. A 

metodologia é centrada no método do Trabalho Colaborativo no qual cada habitante-criador assumiu 

uma das funções da criação: composições coreográficas, composição musical, cenografia, 

dramaturgia, figurino e maquiagem ao longo da visitas á campo e durante o percurso processual de 

ensaios e pesquisas. Além de Realização dos laboratórios teórico-práticos de improvisação, contato-

improvisação e teatro-dança contemporânea sobre o texto-base em busca das soluções cênicas que 

reverberaram nas concepções corporais para cada um dos habitantes-criadores na cena do espaço 

público bem como habilidades corpóreas especificas de diálogo com o espaço público de intervenção. 

Estou implicada direta e completamente com esta pesquisa, já que faço parte desta 

comunidade. O sujeito e sua história não se constituem sozinhos, ou por si sós; a subjetividade e o 

sujeito compreendem-se na realidade social, ou seja, historicamente. Nessa perspectiva trata-se de uma 

pesquisa qualitativa participante realizada com estreita associação do pesquisador com o fenômeno 

observado para obter informações sobre a realidade dos atores sociais em seus próprios contextos. O 

observador, enquanto parte do contexto de observação, estabelece uma relação face a face com os 

observados. 

A pesquisa qualitativa responde a questões muito particulares. Ela se preocupa, nas 
ciências sociais, com um nível de realidade que não pode ser quantificado. Ou seja, 
ela trabalha com o universo de significados, motivos, aspirações, crenças, valores e 
atitudes, o que corresponde a um espaço mais profundo das relações, dos processos 
dos fenômenos que não podem ser reduzidos à operacionalização de variáveis 
(MINAYO, 2002, p. 21). 

 

Os materiais e métodos utilizados na coleta de dados ao longo dos movimentos coreográficos 

estabelecem conexões numa dinâmica de (re)conhecimento de nós mesmos e da temática proposta a 

cada novo percurso criativo próprio dos seus sujeitos. Neste movimento poético-experimentação é que 

dá sentido aos aspectos espaço-temporais das cenas a seguir 

Esse rio é minha rua.  

O desvelar do município começa as margens do Rio Maguari, centro histórico e núcleo 

pioneiro da cidade de Ananindeua. Os registros históricos mostram que o povoamento se deu no 

século XIX com vias de acesso através do rio, com a chegada de ribeirinhos, e a consequente 

ocupação de 11 ilhas ao redor, e através dele também nasceu a primeira indústria que profetizava a 

vocação econômica do município, o extinto Curtume Maguary. 
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O nome do rio Maguari se deve ao pássaro Maguari, ave pernalta de grande porte de cor 

acinzentada e preta. Os primeiros habitantes deram este nome ao local por causa da constante presença 

do pássaro naquele rio, o pássaro é bem presente no imaginário da população ribeirinha através das 

lendas e contos populares. As ilhas são como um verdadeiro centro de reprodução de toda diversidade 

biológica da floresta Amazônica. 

 

Figura 1: Pô-Pô-Pô (som do barco chegando ou partindo) 

Fonte: Arquivo pessoal da pesquisadora 

 

A estrada dos habitantes Ananindeuenses é o próprio rio e o seu meio principal de locomoção 

são as canoas e os “pô-pô-pôs”, que levam e trazem o produtor, o aluno, o professor, o visitante e as 

crianças que  pelos caminhos de rio atravessam de uma comunidade á outra para brincar, transportar 

alimentos, roupas e para estudar na única escola de ensino básico disponível para os habitantes das 

ilhas. As ilhas de Ananindeua são quase todas habitadas. São pequenos povoados habitados por 

homens, mulheres e crianças que vivem do comércio de suas riquezas naturais.  

  

Figura 2: Foto da propaganda da Água Maguary  

Fonte: Arquivo pessoal da pesquisadora 
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A imagem acima, exemplifica uma das possibilidades de exploração das riquezas naturais 

presente nas ilhas e realizada nas atividades cotidianas das ilhas. O espaço ambiental é de imediato 

vinculado ao espaço corporal, mas precisamente a gestualidade cotidiana, corpo e ambiente tornam-se 

inerentes à evocação de lembranças e o compartilhamento de memórias passa-se gradativamente à 

memória coletiva. 

A principal fonte de renda dos moradores das ilhas, vem da extração do açaí, da pesca e da 

produção de hortaliças. Por ser uma das principais atividades extrativistas daquelas comunidades, a 

exploração do açaí tem seu ápice no mês de novembro, quando a comunidade de Igarapé Grande 

realiza o seu famoso Festival do Açaí. O autor Murice Halbwachs enfatiza que [...] não há memória 

que seja somente “imaginação pura e simples” ou representação histórica. Todo o processo de 

construção da memória passa por um referencial que é o sujeito.  

 

 

 

                              

Figura 3: foto do XVII festival do Açai na Ilha de João Pilatos.  

Fonte: Arquivo pessoal da pesquisadora  

Durante o festival do Açaí, a comunidade mostra as inúmeras possibilidades da utilização do 

fruto do açaí: Doces, sucos, bolos, licores e muitas outras iguarias podem ser degustados durante o 

festival. Á seguir, Um breve mapeamento das ilhas de Ananindeua revela a potencialidade e 

diversidade de experiência intercorporais: 

 
                 Figura 4: Panorama das ilhas de Ananindeua no Estado do Pará. 

Fonte: Arquivo pessoal da pesquisadora  
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Em cada um destes povoados é possível encontrar uma igreja, um campo de futebol, uma 

pequena escola e muito verde. Tão próximo da cidade é possível presenciar a harmonia que a natureza 

construiu através dos igarapés, rios, furos e tijucos. Igarapé Grande, João Pilatos, Maritubinha um e 

Maritubinha dois e Sorocaba são algumas das ilhas visitadas ao longo da coleta de dados e laboratórios 

de pesquisa. 

 

Espaço cósmico. Espaço interno. Espaço de discussão. Espaço privado. Espaço 
Público. Espaço vazio. Organização espacial. Espaço de criação. Espaço como lugar, 
como território. Espaço mental , isento de medidas, incomensurável. São tantas as 
formas assumidas pela palavra “espaço”, que é fácil perceber sua plasticidade e 
também como conseguimos circular de modo vivível com a palavra indefinida. A 
palavra “espaço” se apresenta como palavra poética, que se abre, se esgarça, 
excitando sensações e interpretações em quem a lê. Palavra desterritorializada, 
espaço-potência, pronto ara assumir diferentes configurações. (MIRANDA, 2008, 
p.51)      

 

A pesquisa nas Ilhas se constitui como um espaço de potência pela pluralidade de 

(trans)formações que ocorre, com a circulação de modo vivível que os habitantes alteram o espaço em 

sua varias funções cotidianas. Entre o espaço privado e público, casa-comunidade-rio há uma 

organização espacial que atravessa territorialidades e desterritorializam configurações pré-existentes 

reverberando em novos espaços de criação. Refletir sobre o Espaço e tempo é entrar no campo de 

estudos complexo e poético desenvolvido por Rudolf Von Laban (1879-1958) que enfatiza uma 

abordagem processual da aprendizagem pelo movimento, envolvendo o fazer cotidiano, em suas ações 

básicas, uma potencia de análise do movimento humano. 

O autor Rudolf Laban possibilitou a reflexão do acesso ao conhecimento do movimento por 

vias expressivas, experimentais, funcionais e criativas. Estimulando experimentações na construção de 

um conjunto de movimentos fora da concepção cartesiana. As possibilidades de observações de 

conhecer o outro e a si mesmo, diante das ações mais simples como andar, saltar no lugar ou não, 

correr, girar fora do eixo vertical, deslocar-se em vários níveis de espaço com composições diversas de 

braços, revelam as diversas relações desses habitantes com o meio.  

[...] conhecer a si mesmo tornou-se uma finalidade, uma indagação exteriorizada em 
dança... Por que não pisar, correr, andar, dançar com os pés descalços? Por que não 
utilizar o chão como recurso para o impulso gerador do movimento? Por que uma 
pessoa ou um duo não poderiam preencher o palco inteiro? Tantas indagações 
remetem o espectador a também refletir sobre ações e visões cotidianas suas: peso, 
esforço, incômodo, simetria urbana, leveza, altura, cansaço (SOUZA, 2009, p. 130). 
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 O movimento de observação e criação ao longo da pesquisa perpassaram pela experiência da 

dinâmica entre o universo interno e externo dos indivíduos provocando um estado de alteração 

constante pela relações com as sensações que o espaço provocava, com o meio ambiente, com os 

objetos, com as narrativas, e cada ação era sempre o desvelar de uma nova descoberta de que “tecido” 

somos constituídos.  

O corpo desenvolve técnicas para realizar ações bastante corriqueiras, independente de 

culturas e grupos sociais diferentes. Para Mauss (1974), as técnicas do corpo se referem “às maneiras 

pelas quais os homens, sociedade por sociedade, de um modo tradicional, sabem utilizar seus corpos”. 

O autor analisa habilidades cotidianas, como nadar, andar, correr, dormir, sentar, dirigir, namorar, etc. 

um fluxo de “contaminação” entre maneiras de organizar o movimento. Detalhes de como o 

movimento cumpre tarefas do cotidiano. 

As técnicas corporais são várias, como já apontava Mauss (1974), e existe uma total 

contaminação entre aquelas utilizadas no cotidiano e as usadas para dançar, pois o mesmo corpo 

enfrenta o desafio de solucionar o problema do movimento. Essa contaminação não é unidirecional, 

mas irradia para frente e para trás, reorganizando as informações da memória a cada novo movimento. 

Se o corpo é esse operador de conexões de informações, então não existe a fragmentação; o corpo que 

dança é o mesmo nas práticas cotidianas. Na grande dança da vida, existem conexões, e nada pode ser 

isolado. 

Nos estudos dos fatores de movimento em seus aspectos qualitativos e combinações das ações 

básicas do movimento desenvolvido por Rudolf Von Laban (1978), que tem como foco principal o 

delineamento de uma linguagem a partir das particularidades gestuais de cada corpo. No diálogo 

teórico-prático desta pesquisa, os referenciais e experiências são utilizados como estímulos nas (re) 

construções do conhecer de si na potencialidade do gesto, da consciência corporal nas relações da 

intercorporeidade eu-outro-mundo e de aprendizagens sensório-motoras criativas, despertados pelas 

percepções e sensações dos movimentos cotidianos das crianças e ressignificados para a construção de 

cenas 
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Figura 5: O sopro das vozes  

Fonte: Arquivo pessoal da pesquisadora 

 Na cena “O sopro das vozes” os habitantes-criadores ressignificam a gestualidade de um 

grupo de crianças que sob a proteção da mães sentam no barco enfileiradas e são levadas para a escola 

(imagem no fundo), ao longo do percurso o som do barco “Pô, pô, pô” é de um motor de intensidade 

alta, ocasionando uma alteração na voz e na escuta das crianças, provocando dores e perdas 

irreversíveis na audição. 

Uma vez que pesquisamos nossos próprios percursos como criadores, em suas dimensões 

percepto-intelectuais, inseridas em um mundo plural, atendendo às necessidades do corpo que dança e 

interage com o ambiente entorno, abrindo seus estratos para múltiplas conexões. O autor Maurice-

Merleau Ponty (1999) afirma que o sentido do gesto não está atrás dele, ele se confunde com a 

estrutura do mundo que o desenha e que por nossa conta retomamos, ele se expõe no próprio gesto.  

Pensamento e movimento proporcionam possibilidades diversas de agenciar a vida cotidiana; 

movimentos que os intérpretes-criadores captam do meio e organizam em seu próprio organismo, uma 

zona permeável “entre” corpo e mundo (mente, cultura, natureza), diante da impossibilidade de se 

rastrear o ponto inicial de uma informação processada como conhecimento e ação gerada pelo corpo. 
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Figura 6: Cena GerAções (Meninas lavam roupas a beira do rio)  

Fonte: Arquivo pessoal da pesquisadora 

 

 

Nesta cena, meninas, moças e mulheres lavam roupas nos rios. Há um entrelaçamento de 

encontro de gerações entre passado, presente e futuro. Um contar estórias á beira do rio, contos de 

meninas ribeirinhas, de sonhos e fantasias, é possível perceber ao longo dessa atividade que há a 

idealização de um mundo com fortes componentes emocionais que marcaram o ser enquanto criança e 

que atravessam dimensões. O autor Bachelard aponta que é no próprio devaneio que a criança 

encontra as suas fábulas. Essa meninas, tem em suas memórias maternas a origem dessa gestualidade, 

desde a tenra idade há um vínculo pela experiência coma a mãe, a avó que acompanham desde 

pequenas nessa atividade cotidiana 

O encontro dá-se como as águas dos rios  e da terra de raízes perceptas. Como se fosse uma 

brincadeira de roda, os habitantes-criadores da Ribalta companhia de dança passam a observa-las, 

numa grande dança das aguas, uma brincadeira corporio, que ora aparecia a pequena menina, ora uma 

jovem de “espírito amadurecido”, que precisa ajudar nas atividades da casa, como o autor Bachelard 

se refere ao ser do devaneio que atravessa sem envelhecer todas as idades do homem, da infância à 

velhice.  

Medina (1991) enfatiza a apropriação do corpo pela cultura e como ela o usa para preparar o 

ser humano para o convívio em sociedade, pois o autor acredita que, para uma pessoa expressar-se 

enquanto corpo é necessário que ela cresça não em sua individualidade absoluta, mas em sua relação 

com os outros e com o mundo. O corpo compreendido isoladamente de sociedade é um corpo abstrato, 

distante da realidade concreta em que ele se constrói 
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Figura 7: Danças populares 

Fonte: Arquivo pessoal da pesquisadora 

 

Na cena das danças populares há uma relação intrínseca entre som pessoal e paisagem sonora 

estimulando o desenvolvimento das ações corporais. A Paisagem sonora produz uma “música 

geográfica” do sentido de habitação além do estimulo predominante na identificação com o som  que 

vem das massas, uma diversidade de sons produzindo uma polifonia de gestos e sentidos. 

As crianças, desde pequena, aprendem o movimento da dança pelo ato de dançar junto, no 

corpo, logo sua dança terá características bem presentes de sua família. A escuta do ritmo interno leva 

a um som harmônico que produz uma sinergia dançante, como se o corpo já conhecesse a dança muito 

antes do primeiro contato. Quanto mais perceptivos estivermos, mais teremos possibilidades de 

intensificar a investigação de movimento e mais prazeroso será o movimento. 

 O pensamento coletivo é propulsor de uma dança coletiva valorizada e interpretada dentro de 

um sistema de igualdades que possibilita ações e decisões subjetivas. Criar, transformar e transformar-

se são impulsos infinitos no movimento de quem pratica, como o pintor ao fazer os primeiros rabiscos 

em sua tela; a cada nova forma, novos impulsos são gerados, e ele aprende a entregar-se a sua própria 

criação. Não há quem ensine e quem aprenda, os corpos desenham e pintam no ar, formam novas 

imagens, produzem novas telas. 

Segundo Barba (2010), é possível classificar os gestos em quatro tipos: os gestos sociais, que 

tratam das relações dos homens entre si; os gestos funcionais, desenvolvidos na vida cotidiana 

principalmente no que refere ao trabalho diário; os gestos rituais, aqueles que culturalmente provêm 

das religiões, e os gestos emocionais, que correspondem às traduções imediatas de nossos sentidos 

individuais. Ações cotidianas e extra-cotidianas 
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Figura 8: Fio-terra (territorialidades) 

Fonte: Arquivo pessoal da pesquisadora 

 

Nesta cena, há um fluxo de mudanças em relação ao espaço, ao corpo, à forma, à dinâmica dos 

movimentos, que tornam o campo de atuação fértil para a criação. Cria-se uma nova dança, 

modificada pela interferência do ambiente, que estará em eterno fluxo contínuo de renovação, pois, 

diariamente, o habitante-criador é investigador, intérprete e criador dos fatos reais acontecidos nele, 

com ele e para ele. É sua própria vida que estará em cena. 

Cada um dos moradores provocam (re)ações com as mudanças do ambiente. O corpo da 

criança que vê a chuva se aproximando é, por vezes de sair na ação rápida de correr e brincar e outros 

permanecer no rio até que ela acabe. Estar em contato com as mudanças do ambiente é, também, se 

permitir passar por diversos estados corpóreos nos vários níveis de exploração resultando em 

provocações de estímulos, inventando e re-inventando entradas e saídas diante de soluções dadas à 

dança num momento da partilha daquela dança. 

Movimentar-se livremente no espaço, é ter liberdade de movimentos e defendê-los 

ideologicamente diante da sua espontaneidade. Trata-se de uma unidade comum de valores e 

princípios presentes nessa prática e legitimamente reconhecido pelo habitantes.  

Jussara Muller afirmou que “a dança é aquela palavra que para cada um terá um significado 

diferente. Cada resposta terá o seu lado verdadeiro, mas, nenhuma pode se fechar como mais 

verdadeira, esbarra-se, portanto, em uma multiplicidade de resposta”. (MULLER, 2007, p.91) Assim 

como no contato tratam-se de realidades singulares, sempre dependerá do momento em que cada um 

se encontra. A verdade está no movimento que se acredita verdadeiro; são momentos de escolha, uma 

seleção prévia sem tempo para prever a seleção consciente, ela é da ordem do sensível. 
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Figura 9: Meu umbigo tá enterrado aqui (ritual) 

Fonte: Arquivo pessoal da pesquisadora 

 

A cultura amazônica é, portanto, uma produção humana que vem incorporando na sua 

subjetividade as relações dos homens entre si e com a natureza. (LOUREIRO, 2001, p.80). A 

Gestualidade cotidiana Ananindeuense, bem presente no desvelar de movimento no processo criativo 

da Ribalta companhia de dança, projetaram-se aqui em pensamentos e imagens como testemunho 

histórico, contando as histórias juntas, se (trans)formando em modos de aproximações e trocas. 

Volta-se o olhar, então, para os nossos primeiro contatos que já nos impregnam de linguagens, 

casacorpo, casario, ruailha, de singularidades, de encontros e (re)encontros constantes. 

É neste reencontro que a ultima cena, na imagem acima, encerra o espetáculo Ilhas, realizando 

conexões com os fios de tecidos sensíveis que ligam cada habitante da comunidade em suas ilhas e 

com o ritual poético do espaço, vivido pelos moradores, e nesta cena pronunciado pelos habitantes-

criadores da Ribalta Companhia de dança devolvem o sentido e significado de todo o processo de 

pesquisa, convivência e experiências na comunidade. Finaliza-se com a frase “Meu Umbigo á 

enterrado aqui!   

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Experienciar o desvelar gestual dos moradores das ilhas, mas especificamente observar a 

gestualidade cotidiana da criança Ananindeuense moradora da ilha, e incorpar as nossas experiências 

subjetivas, e o outro ser capaz de compreender o relato e estabelecer relações com suas próprias 

experiências, é realmente um trabalho de (trans)formação artística/docente e acima de tudo 

humanizadora. Num dado momento vivenciado, quando os habitantes-criadores entram em contato 
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com o corpo dos moradores daquele lugar, abre-se um campo de possibilidades para perceber a sua 

história, buscando informações, conceitos e valores que, ao serem partilhados com os meus, juntos 

darão significado ao mundo. Trata-se da incorpação de movimentos como fonte de sentidos que não se 

restringem apenas a uma dança, mas é para a vida. 

Qualidades como presença, percepção do espaço, oposições, podem ocasionar a densidade, a 

resistência, a inteireza, provocando diversas expressões, carregadas ou não de algum significado. O 

significado que emana o movimento desvelará informações específicas importantes ao 

desenvolvimento do contato diante das qualidades. Na verdade, essa busca de informação é muito 

especifica e precisa ser escutada, pois ela vai ditar essa qualidade. Se a pessoa não se dispõe dar essas 

informações, o contato com o campo de estudo não será aprofundado, logo a gestualidade não 

acontecerá em sua analise. Essa perspectiva de criação e formação são para a Arte/Educação traços 

inovadores para tentativa de uma nova dança que dão sinais de um diálogo com a vida cotidiana. 

Ser sensibilizado pelo contato direto com o cotidiano é dar sentido as ações e atitudes que 

desvelam o nosso papel no mundo e estabelece nossas relações sociais como necessária para o 

aprendizado. “Aprendizagens do segredo de corpos misturados, pela sensação que forja a sapicência 

como faz a sagacidade da pele, essa veste que mede as relações imediatas com o aqui e o agora 

(MEIRA, 2003, p. 123). 

Contextualizar os acontecimentos vividos é estabelecer relações diretas consigo mesmo, com o 

outro e com o lugar que está inserido, levando-nos a se (re) conhecer e (co) relacionar a diversidade de 

histórias e de contextos culturalmente construídos e que influenciam diretamente na criação, 

transmissão e apreciação da arte que estamos engajados, a dança, com seus signos reverberantes nos 

processos de criação, interpretação e contextualização com outras áreas do conhecimento.  

O espetáculo Ilhas foi um conjunto de experimentações dos espaços da criação junto 

ao espaço habitado. O papel social e compromisso dos artistas envolvidos foram pautados na 

responsabilidade da diversidade diante das realidades contextuais. É interessante ressaltar a 

necessidade de articulação das ações culturais, ultrapassando aquela tradicional concepção 

que aguardava-se a conclusão da pesquisa para posteriormente informar a sociedade seus 

resultados. Assim esta pesquisa contribuiu, também, para a democratização da criação cênica 

em arte diante da intervenção social ao integrar artistas e comunidade local num processo de 

difusão, intercâmbio, reflexão e promoção da Arte na contemporaneidade, com ênfase na 

pesquisa da linguagem artística e formação educacional. 
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