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RESUMO

A presente tese investiga o processo de desenvolvimento da consciência corporal na criança 
que dança e intitula-se “O corpo lúdico no ensino-aprendizagem da dança”. As questões que 
nortearam a pesquisa foram: o que é atividade lúdica como vivência corporal e estética? Que 
efeito a experiência do lúdico na dança produz em relação ao conhecimento do próprio corpo? 
Partiu-se da hipótese de que a experiência lúdico-corporal é primordial na construção de um 
processo metodológico, para o ensino da dança, que favorece a consciência corporal. Esta pes-
quisa fundamenta-se no conceito de complexidade, elaborado por Morin (2002), compreendendo 
o corpo como simultaneamente uno e múltiplo e na ludicidade, abordada por Luckesi (2000) 
como fenômeno do interno e do integral, que está na base da educação de corpo integrado. A 
pesquisa de campo foi realizada em classe de Preparatório do Curso Experimental de Formação 
para Bailarinos, da Escola de Teatro e Dança da Universidade Federal do Pará (ETDUFPA) e 
envolveu nove crianças de sete a nove anos que participaram de um curso experimental. Como 
procedimento metodológico de pesquisa privilegiou-se o enfoque etnográfico, numa abordagem 
de pesquisa-ação. Foi aplicada a técnica de entrevista e, como instrumentos, o questionário, o 
diário de classe e storyboard. Os dados foram tratados qualitativamente, procedendo-se a análise 
dos resultados à luz de referencial teórico. Concluiu-se que o processo ludicidade, ou jogo/dança 
num trabalho de consciência através do movimento é significativo na preparação do corpo lúdico, 
tanto na infância, quanto na adolescência ou idade adulta.

PALAVRAS CHAVES: Lúdico. Consciência corporal. Ensino da dança. Criação de metodo-
logias. Jogos.



ABSTRACT

The present thesis investigates the development process of the corporeal conscience in children 
who dance and is titled “The Ludic Body at the Teach-and-Learn of the Dance”. The questions 
that guided this research were: what’s ludic activity as corporeal experience and aesthetics? 
What effect the ludic experience at the dance produces about the corporeal knowledge? It parted 
from the hypothesis that the ludic corporeal experience is a basal in the construction of a meth-
odological process, for the teaching of the dance, which encourages the corporeal conscience. 
This research is based on the concept of complexity, elaborated by Morin(2002), understanding 
the body as simultaneously one and multiple and on the ludicity, approached by Luckesi (2002) 
as phenomenon of the intern and the integral, that is on the basis of the integrated body educa-
tion. The field Research was developed in the preparatory class of the experimental course of 
ballet dancers, of the School of Dance and Theater of Pará’s Federal University (ETDUFPA) 
and involved nine kids aged seven to nine years that participated of an experimental course. As 
methodological procedure for researching, the ethnographical emphasis was privileged, in a re-
search-action approach. It applied an interview technique and, as tools, the quiz, the gradebook 
and the storyboard. The data were treated qualitatively, proceeding to the analysis of the results 
based on the theoretical reference. It concluded that the ludicity process or dance\playing in a 
conscience work through the movement is significant in the preparation of the ludic body, be it 
in childhood, adolescence or in adult age.

KEYWORDS: Ludic. Corporeal Conscience. Teaching of Dance. Methodology Creation. Games.



RIASSUNTO

Questa tesi indaga il processo di sviluppo della coscienza corporale nel bambino che danza e si 
intitola “Il corpo ludico nell’insegnamento-apprendimento della danza”. Le domande che hanno 
guidato la ricerca sono: cos’è l’attività ludica come vissuto corporale e estetico? Che effetto pro-
duce l’esperienza del ludico nella danza nel processo di conoscimento del proprio corpo? Siamo 
partiti dall’ipotesi che l’esperienza ludico-corporale é primordiale nell’insegnamento della dan-
za, favorendo la coscienza corporale. Questa ricerca si fondamenta nel concetto di complessità 
elaborato da Morin (2002) que interpreta il corpo come, contemporaneamente, uno e multiplo e 
nella ludicidade, abbordata da Luckesi (2000) quale fenomeno dell’interno e dell’integrale, che 
è alla base dell’educazione del corpo integrato. La ricerca di campo è stata effettuata nelle Aule 
Preparatorie del Corso Sperimentale per Ballerini della Scuola di Teatro e Danza dell’Università 
Federale del Pará (ETDUFPA) alle quali hanno partecipato nove banbini con età compresa tra 
sette e nove anni. Quale procedimento metodologico de ricerca abbiamo privilegiato l’approc-
cio etnografico in una prospettiva di ricerca-azione. È stata applicata la tecnica dell’intervista 
e, come strumenti, il questionario, il registro di classe e lo storyboard. I dati sono stati trattati 
qualitativamente, avanzando nell’analisi dei risultati sulla base della referenza teorica. Abbiamo 
concluso che il processo di ludicità, o gioco/danza, in un contesto de presa di coscienza per me-
zzo del movimento, é significativo nella preparazione del corpo ludico, sia nell’infanzia quanto 
nell’adolescenza e nell’età adulta.

PAROLE CHIAVE: Ludico. Coscienza corporale. Insegnamento della danza. Creazione di 
metodologie. Giochi.
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1 INTRODUÇÃO

Quando abrimos nossos olhos todas as manhãs, damos de cara 
com um mundo que passamos a vida aprendendo a ver. O mundo 
não nos é dado: construímos nosso mundo através da experiência, 
classificação, memória e reconhecimento incessante. Não se vê, 
sente ou percebe em isolamento – a percepção está sempre ligada 
ao comportamento e ao movimento, à busca e à exploração do 
mundo.

Oliver Sacks

A Universidade Federal do Pará criou em 1968 a Coordenação de Dança vinculada ao 
Centro de Atividades Musicais (CAM), dando origem ao Grupo Coreográfico. No decorrer dos 
anos, as diversas mudanças administrativas e de concepção do ensino das artes cênicas, além da 
produção artística no meio acadêmico, levaram-na a ofertar para a comunidade oficinas abertas 
de dança. Estas consistiam em um espaço para o ensino de crianças e adolescentes, com o obje-
tivo de suprir no grupo coreográfico a falta de bailarinos. A concepção da dança nessas oficinas 
abrangia aulas técnicas e coreografias. O trabalho pedagógico se baseava em procedimentos 
diferenciados, mas sempre na perspectiva tradicional 1.

Em 1990, a criação da unidade administrativa do Núcleo de Arte da Universidade Federal 
do Pará gerou duas unidades acadêmicas, ambas implementadas em 1993: a Escola de Música 
(EMUFPA) e a Escola de Teatro e Dança (ETDUFPA). Nesta última, as atividades de teatro e 
dança foram agrupadas. A dedicação do Grupo Coreográfico foi fundamental para a junção das 
atividades de artes cênicas.

Tais atividades envolviam, no âmbito da dança, as oficinas livres, enquanto que o teatro 
já contava com seu Curso de Formação de Ator. Somente em 2002, quando as oficinas de dança 
já se ampliavam como séries em aprofundamento, foi que a ETDUFPA optou por desenvolver 
um trabalho de formação de bailarinos mais sistematizado. Dessa forma foi oferecido a comu-
nidade interna e externa da universidade o Curso Experimental de Formação para Bailarinos 2 
que compreendia como estrutura um ano de preparatório e seis anos para a formação. O nível 
Preparatório era voltado para crianças e pré-adolescentes. Seu objetivo era introduzir esses alunos 
nas linguagens específicas da dança.

1 Que era a de trabalhar os diferentes tipos de dança, ensinando o dançar por dançar, ou, o movimento pelo 
movimento, pensando em devolver para o mercado de trabalho bailarinos com alto nível técnico sem se 
preocupar com a busca da verdade de seus corpos.

2 O Curso Experimental para Bailarinos, depois do ano de 2004, foi substituído pelo Curso Técnico de 
Dança. Todavia, estudos como os relatados por este programa de pós-graduação serviram de base para 
formação curricular do Curso Técnico e do Curso de Licenciatura Plena em Dança, escrito e organi-
zado pelas professoras mestras Eleonora Leal, Waldete Brito, Maria Ana Azevêdo e Mariana Marques 
Kellermann que hoje funciona como formador de professores de dança na cidade de Belém do Pará.
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Em 1999, faziam parte de minha docência, na Escola de Teatro e Dança (ETDUFPA), 
além dos adolescentes, as crianças do preparatório de dança. As atividades desenvolvidas com 
essas crianças envolviam (em minhas turmas): a dança de livre expressão, os jogos teatrais e a 
improvisação, como etapas de sensibilização para a Formação de Bailarinos, nível que compre-
endia disciplinas específicas como o Balé Clássico, Dança Folclórica, Dança Moderna, Dança 
Contemporânea, Anatomia, História da Dança, Interpretação e Música.

Essas crianças, participantes de minha oficina, estavam na faixa etária de cinco a sete 
anos de idade. Com o intuito de aprofundar a fundamentação desse trabalho com crianças na-
quela oficina preparatória, desenvolvi estudos através de um curso de especialização realizado 
na Faculdade de Arte do Paraná, em Curitiba, concluído no ano de 1999. Os estudos culminaram 
na elaboração de uma proposta metodológica em dança que denominei Consciência corporal: 
possibilidades pedagógicas no aprendizado da dança.

Aprofundando-me no conhecimento da “consciência corporal” 3 passei a compreender que 
desenvolvê-la é um fator fundamental, não só para o crescimento psíquico, mas também para o so-
cial, o afetivo, possibilitando ao aluno re-conhecer-se, vivenciar-se, obtendo um alto grau de sintonia 
consigo mesmo, com o outro e com mundo. A consciência corporal não é meramente intelectual, 
não pode ficar reduzida às imagens que idealizamos, como quando fotografamos e mostramos 
a realidade como queremos, ficando depois ali como um momento decalcado daquela realidade.

Segundo Merleau Ponty (1994), a consciência do corpo nasce de uma percepção criada du-
rante o movimento e, por isso, não há possibilidade de se compreender o corpo sem sua motricidade, 
sem sua capacidade de se pôr em movimento, visto que, por princípio, toda percepção é movimento.

Dascal (2008) diz que:

seguindo a trilha aberta de Maurice Merleau Ponty 4 segundo o qual toda técnica 
corporal amplia a metafísica da carne. É necessário reencontrar o corpo operan-
te e atual, aquele que não é um pedaço de espaço, um feixe de funções, mas, sim, 
um entrançado de visão e movimento. E a consciência em si é compreendida 
não a maneira do corpo cartesiano “penso logo existo” (cogito, ergo sum), mas 
por meio de suas relações com o corpo: consciência e comportamento. (p.43).

3 A consciência corporal focalizada na presente pesquisa diz respeito ao conhecimento que o aluno de dança 
descobrirá a partir das ferramentas oferecida pelo professor (dependendo da diagnose dos resultados das 
sondagens). Este aluno descobrirá que seu corpo é segmentar, é dobrável, mas que ao mesmo tempo é 
bloco. Perceberá o quanto seu corpo é flexível, salta, pula, corre, faz pausa, mas vai também perceber 
se está utilizando um músculo, a extensão de seus ossos, o peso de sua mão, o peso de sua cabeça, se o 
peso de seu corpo está no eixo ou se está no eixo, mesmo quando fora dele, outros eixos que ele, aluno, 
encontrará. Compreenderá que dançando poderá dizer com seu corpo. Se o aluno tomar consciência de 
como se move no espaço, o que move e o que o move neste mesmo espaço, ele será capaz de fazer do seu 
corpo sua palavra. No presente estudo, que iniciei em 1999 me propus a trabalhar a consciência corporal 
de crianças de pouco idade para que pudessem depois deste preparatório, participar de um curso experi-
mental para formar bailarinos em dança com linguagens específicas, nesta arte. Portanto, deveriam pelo 
menos terem noção de seus corpos.

4 Maurice Merleau Ponty. O olho e o espírito. São Paulo: Abril Cultural, 1975.
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Acredito que a escola de arte deve favorecer a atividade criadora, a obra inacabada, a 
descoberta, a renovação constante, simultânea com o tempo presente, implicando em uma postura 
renovadora, sendo esta minha justificativa, para naquele ano de 1999, ter dado o primeiro passo 
em direção a estudo sobre o corpo que dança.

À luz da literatura pertinente revisei técnicas corporais como: psicocinética, expressão 
corporal, jogos, improvisação, Laban e a dança de livre expressão (improvisação), que apre-
sentaram maiores possibilidades pedagógicas e poderiam ser selecionadas para compor uma 
estrutura metodológica concebida para a Escola de Teatro e Dança da Universidade Federal do 
Pará, visando à aquisição da percepção corporal na faixa etária de cinco a sete anos de idade.

Naquele estudo, busquei respaldo científico também na Teoria de Aprendizagem Motora, 
lançando mão de conceitos de Sintonia Fina, de vivenciar experiências que iriam enriquecer o 
vocabulário corporal feedback motor, experiências proporcionadas pela propriocepção que vem 
oferecer maior disponibilidade corporal, agilizando o aprendizado.

Considerei também naquele estudo, o emprego de recursos socializadores como os in-
dicados na sessão de atividades complementares 5. Nelas estão incluídas as atividades sociais 
compartilhadas, que objetivam a aquisição de uma identidade cultural, a serem desenvolvidas 
em maior grau nas ações formativas da instrução e da educação.

Em 1999, o ensino na ETDUFPA ainda estava baseado no princípio de mero repassador 
de conhecimento. Por este motivo, pensei em aplicar o método de conhecer seu próprio corpo 6 
antes de começar a praticar dança em suas diversas linguagens. Isto significava propor novas 
práticas educativas dentro e fora da escola, nas quais a consciência corporal e a dança já deveriam 
ter um lugar de destaque, afirmando assim a importância cada vez maior do estudo sobre o tema.

Tais estudos, praticados em 1999, foram orientados pela professora Dr ª Noemia Hepp 
Panke e co-orientados pela professora especialista Teka Sallé. Os estudos iniciados no curso de 
especialização da Faculdade de Arte do Paraná (FAP) naquele ano foram os introdutórios para 
ganhar ainda mais impulsos e continuar a busca por mais conhecimentos sobre como despertar 
na criança que dança o interesse sobre seu próprio corpo.

Com base naquelas experiências, iniciei no ano de 2003, um estudo denominado 
O Desabrochar do Corpo: a avaliação diagnóstica no desenvolvimento da consciência corpo-
ral no processo de ensino-aprendizagem escolar da dança na infância 7. Tratou-se de uma nova 
etapa no aprimoramento de meus conhecimentos docentes sobre o corpo, que se processou como 
um estudo de mestrado. Para esse estudo, mais longo, mais detalhado, novamente contei com 
as crianças matriculadas na Oficina Preparatória de Dança da ETDUFPA, porém, numa faixa 

5 Ver documento Plano da oficina preparatória de 1999 (em anexo).
6 Segundo Merleau-Ponty “o nosso corpo existe conosco, é a noção fonte de comunicação e relação com 

o mundo e a vida” é o que ele chama de “corpo próprio” (1999, p. 205 a 212).
7 A segunda fase do estudo sobre a consciência corporal teve como orientadora professora Doutora Lia 

Braga Vieira.



18

etária mais avançada, de sete a nove anos 8. Nessa pesquisa, persisti no meu foco para compre-
ender de que modo, por meio de quais técnicas, com que materiais, conteúdos e processo de 
avaliação seria possível desenvolver a consciência corporal nas diferentes idades do universo 
infantil. Dessa forma, o problema da pesquisa (2003) foi compreender como realizar um processo 
de avaliação diagnóstica de modo a apreender o grau de desenvolvimento do esquema corporal, 
imagem corporal e possibilidades motoras daquelas alunas que queriam iniciar-se no Curso 
Experimental de Formação para Bailarinos, no ano de 2004.

De posse dos resultados adquiridos pela avaliação contínua do desenvolvimento do es-
quema corporal e imagem corporal das alunas, de suas possibilidades motoras 9, de suas reali-
zações no trabalho coreográfico apresentado como resultado do primeiro semestres de 2003 10, 
fez-se necessário dar continuidade ao estudo, pois compreendi que ainda havia uma carência 
de desenvolvimento das atividades lúdicas e a necessidade de sua vivência com as alunas da 
Oficina Preparatória de Dança.

Assim, no segundo semestre de 2003, realizei uma revisão da literatura pertinente, pois 
já detectara a necessidade de apresentar às referidas alunas nova possibilidade de compreender 
a ludicidade e aprofundar seu âmbito de atuação no processo de consciência para a dança.

Nos estudos subsequentes ao Mestrado, naquele segundo semestre de 2003, estimulei 
com mais profundidade a relação dialética entre a realidade e a fantasia, permitindo dessa forma 
que as alunas experimentassem mais o aqui-agora, no sentido de facilitar a integração delas com 
o mundo que as cerca.

Sobre o assunto, compreendi, seguindo nos rastros de autores como Luckesi (2002) que:

Usualmente os textos disponíveis sobre a ludicidade, tratam-na, sob a ótica 
de seu papel na vida humana: no desenvolvimento humano, nos processos de 
ensino–aprendizagem, nos processos terapêuticos, na recreação, no divertimen-
to, no lazer, ou, então abordam repertório de atividades lúdicas, descrevendo 
como realizá-las; e existem ainda muitos outros estudos sociológicos ou his-
tóricos sobre esse fenômeno (p. 22).

As atividades lúdicas, conforme Lúcia Helena Pena Pereira em seu trabalho intitulado 
Ludicidade; algumas reflexões, não devem se restringir apenas ao jogo ou à brincadeira, mas 
sim alcançar uma “maior amplitude, o envolvimento mais profundo do sujeito, um encontro com 
ele mesmo” (PEREIRA, 2002 p. 13). Observei que seria necessário incentivar maior entrega do 
aluno quando participando de atividades lúdicas buscando maior contato consigo mesmos, com 
suas experiências de vidas e descobertas de mundo (PEREIRA 2002).

8 A partir de 2000, ficou estipulado que a escola receberia crianças para o estudo da dança somente a partir 
da faixa etária de sete anos em diante.

9 Estes resultados foram adquiridos no dia a dia do desenvolvimento das alunas em sala de aula, observados 
e descritos em Fichas analíticas (em anexo).

10 As junianas e suas brincadeiras (ver seção IV).
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Assim, os estudos e experiências iniciados no segundo semestre de 2003 consistiram 
numa terceira fase da pesquisa sobre o corpo da criança que dança. Tais estudos tiveram seu 
começo em 1999, e se constituem na atual investigação de doutorado intitulado Corpo lúdico no 
ensino-aprendizagem da dança. Para o desenvolvimento desta pesquisa as questões passaram a 
ser: o que é a atividade lúdica enquanto vivência? Que efeito tal experiência do lúdico na dança 
produz nestas crianças em relação ao conhecimento de seu próprio corpo?

Face a esses problemas, a hipótese é a de que a atividade e a experiência lúdico-corporal 
constituem um fator fundamental para o ensino da dança com crianças, pois favorece o interesse 
do conhecimento do seu corpo.

Para o estudo dos problemas e investigação da hipótese, tracei os seguintes objetivos: 
1 – refletir sobre uma experiência realizada através das atividades lúdicas no ensino-aprendizagem 
da dança; 2 – identificar os efeitos de atividades lúdicas na dança e na vida cotidiana de alunos 
de dança no desenvolvimento da consciência corporal; 3 – analisar o processo de aquisição da 
consciência corporal em atividades lúdicas na aula de dança; 4 – discutir a importância das ativi-
dades lúdicas para o planejamento do trabalho pedagógico de um curso de dança para crianças.

A presente pesquisa de doutorado foi desenvolvida em campo, a partir do segundo semestre 
de 2003 e em oficinas ministradas a partir de 2004, com adolescentes, adultos, alunos de dança, 
de teatro, surdos e ouvintes. Aqui a pesquisa se limita à análise das oficinas preparatórias do 
Curso Experimental de Formação para Bailarinos, da ETDUFPA que envolveram nove crianças 
do sexo feminino. As sessões ocorreram no segundo semestre de 2003 de agosto a dezembro 
sempre duas vezes na semana, no horário de 14:30 às 15:30 horas. Nos dias de sábado, foram 
realizadas no horário das 14:30 às 19:00 horas ao aproximar-se as sessões de treino e ensaio.

O método de pesquisa foi experimental com enfoque etnográfico. Consistiu na obser-
vação sistemática das situações reais de campo, a partir das quais surgiram novas propostas e 
conceitos. Minha participação foi ativa, pois era professora da classe e nesse sentido procedi à 
pesquisa-ação. Segundo Thiollent (1985) trata-se de “um tipo de pesquisa social com base em-
pírica, que é conhecida e realizada em estreita associação com uma ação ou com a resolução de 
um problema coletivo”. 11

Para o levantamento dos dados, apliquei questionários aos pais ou responsáveis das alunas. 
Algumas sessões foram filmadas e fotografadas, bem como desenhadas em story board (como 
foi o caso das coreografias apresentadas). Além do diário de classe da pesquisa.

Pretendi com tais procedimentos compreender os efeitos das atividades lúdicas revelados 
nas atividades registradas em relação ao pensamento sobre a corporeidade presente na história 
de vida e no cotidiano das alunas. As atividades lúdicas desenvolvidas neste processo envolve-
ram variáveis tanto no que tange à percepção corporal (coordenação óculo-manual, equilíbrio, 

11 Neste caso, o problema coletivo era de que as crianças ingressassem no Curso de Formação de Bailarinos 
com um conhecimento de seu corpo satisfatório para trilhar o caminho das linguagens específicas da 
dança.
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ritmo, lateralidade, orientação tempo-espacial, conhecimento corporal; seguimento corporal, 
eixo corporal e possibilidades motoras, socialização, cooperação e afetividade) quanto no que 
tange aos aspectos sócio-culturais que contextualizam cada criança (situação sócio-econômica 
da família, identificação da criança através de seus antecedentes vistos no ambiente, área psi-
comotora, sexualidade, ritmo fisiológicos aspectos lúdicos). Os resultados foram descritos e 
analisados qualitativamente à luz do referencial teórico.

O texto desta pesquisa de doutorado foi estruturado em cinco seções. Na primeira seção, 
disserto sobre sua origem até o segundo semestre de 2003, quando inicio a atual fase da pesquisa com 
base na ludicidade. Aponto as atividades lúdicas como o fio condutor para desvendar o corpo lúdico.

Na segunda seção, discuto sobre a educação de corpo integrado e como fazer para o indivíduo 
vivenciar com plenitude as situações, ou seja, interna e integralmente, refutando a ideia cartesiana, 
dualista na perspectiva de um ensino da dança. Introduzo o conceito de corpo integrado que vem 
norteando esta pesquisa desde sua origem, desta vez buscando esclarecer com mais veemência o 
sujeito integral, no sentido de compreendê-lo como homem na sua complexidade conforme teorias 
de Edgar Morin (1999, 2000, 2001), seguida dos discursos de Merleau-Ponty (1999) desenvolvidos 
por Greiner (2010), Lowenfeld (1970), Read (1986), Duarte Júnior (1995), Macedo (2000), Marques 
(1999), visto que estes autores auxiliaram-me na compreensão do corpo integrado, do corpo que 
percebe o que está aprendendo, do corpo que compreende o que está vivendo, do corpo que se 
comunica, do corpo que é todo, mas que também é parte e que sendo parte termina sendo todo.

Na terceira seção, coloco em discussão a importância do ser e do fazer do homo ludus e 
discuto a ideia de que as atividades lúdicas, desenvolvidas através dos jogos, são facilitadoras do 
processo de ensino-aprendizagem no desenvolvimento principalmente na infância. Entretanto, ao 
longo do exercício docente fui compreendendo que a ludicidade é importante para o ser humano 
em qualquer idade. Aliando-me ao processo jogo dança ofereci possibilidades as alunas para que 
desembocassem o potencial lúdico que carregavam e para trilhar e desvendar o conhecimento 
cerquei-me de autores como: Huizinga (2000), Marques (1999, 2010), Kishimoto (2011), Read 
(1986), Poeys (2006), Koudela (1998), Chateau (1987), Falcão (2002), Fonseca e Muniz (2000), 
Mauss (2003), Faro (1986), Luckesi (2002) Fernandes (2002) Winnicott (1975), Japiassu (2001), 
Courtney (1980), Spolin (1963, 2001) que me mostraram o mundo do jogo, do brinquedo e da 
brincadeira abrindo os diversos caminhos para trilhar no tema corpo lúdico.

Na IV seção apresento as ferramentas teórico-metodológicas iniciando a discussão com 
base em Piaget (2010) e Lê Boulch (1983 – 1987), pois ambos os autores colaboraram para a 
compreensão do desenvolvimento da criança nas perspectivas da psicogenética e da psicocinética 
respectivamente. Também nesta seção reflito e comento sobre a importância da continuação do 
uso da avaliação diagnóstica acontecendo o mesmo sobre o desenho da figura humana que se 
tornaram importantes colaboradores para que eu compreendesse o grau de desenvolvimento da 
percepção corporal construído através das atividades lúdicas.
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Para tanto, contei com a colaboração de autores como: Lê Boulch (1987, 1972), Melo 
(1997), Piaget (1975, 1983, 1998), Carvalho (2004), Imai (2007), Alves (2007) Rangel (2008), 
Ostrower (1987,1995), Fernandes (2002), Martins (2008), Loureiro (2011), Spolin (1987, 2001), 
Ramos (2007), Katz (2005) Lobato (2007, 2011) que me mostraram que o corpo lúdico está em 
nós e que somos contaminados pelas diversas formas de descobri-lo.

Na V seção menciono os métodos que entrelacei baseada na diagnose do dia a dia da sala 
de aula para desenvolver o estudo com as crianças das oficinas e seleciono resultados e jogos do 
primeiro semestre como ponto de partida para a seleção dos jogos da oficina do segundo semestre 
e como ponto de chegada deste estudo. Descrevo e reflito sobre os resultados e faço avaliação 
do trabalho teatral A vovozinha e a história da Matinta Perera, como respostas aos efeitos da 
utilização das atividades lúdicas com esse grupo de crianças de sete a nove anos. Nesta seção 
aparecem com colaboradores os autores: Alves (2007), Fernandes (2002), Ramos (2007), Katz 
(2005), Spolin (1987, 2001), Lobato (2007, 2011).

Como considerações finais, comento sobre a criação processo jogo/dança como uma 
proposta preparatória e que neste caso foi baseada nas carências corporais (pré-testes psico-
motores) encontradas nas crianças das oficinas. Ao longo da experiência compreendi que tal 
processo desenvolvido com as crianças me dava possibilidade de seguir como um preparador 
corporal por caminhos diversos.

Refletindo sobre a experiência descobri que a proposta apresentada dependendo da faixa 
etária e objetivo (s) a ser atingindo (s) se adapta a qualquer corrente estética ou linha de trabalho. 
Impulsionada por essa descoberta comento como fui desdobrando este conhecimento a partir de 
2004. Aponto também, na discussão as contribuições que essa pesquisa trouxe para a formação 
dos projetos de ensino de dança dos Cursos Técnico de Dança e de Licenciatura Plena em Dança 
da ETDUFPA e como utilizei a extensão como forma de divulgar este conhecimento como foi 
o caso do MULTICAMPIARTE e do Grupo Coreográfico da UFPA.

Trilhei aquele processo com o propósito de desenvolver uma educação lúdica no apren-
dizado da dança em busca de desconstruir barreiras corporais, mas, também, numa tentativa de 
colaborar para que a dança seja eleita como um instrumento eficiente e disponível para a produção 
do conhecimento e para a construção do sujeito autopoético (LOBATO 2011).



PARTE I – FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA



2 POR UMA EDUCAÇÃO DO CORPO INTEGRADO

A educação do futuro deverá ser o ensino primeiro e universal, 
centrado na condição humana.

Edgar Morin

Pensar uma educação de corpo integrado para que o indivíduo sinta prazer em viver 
suas experiências com plenitude, ou seja, interna e integralmente, faz parte de um pensamento 
contemporâneo que refuta a ideia cartesiana dualista na perspectiva de um ensino de dança.

Nesta pesquisa, corpo define-se como um sistema em contínuas modificações dos esta-
dos corporais a partir das trocas com o ambiente, transformado, no entanto, em trânsito de mão 
dupla que modifica também o meio em que está inserido. O conceito de complexidade elaborado 
por Morin (1921) auxilia na compreensão da ideia de um corpo simultaneamente uno e múltiplo, 
capaz de criar, refletir, escolher e construir conhecimento. Corroborando com este pensamento 
Greiner (2010), acrescenta considerações sobre a função da percepção como trânsito entre o corpo 
e o meio ambiente. Segundo a autora “o corpo é o resultado desses cruzamentos e não um lugar 
onde as informações são apenas abrigadas” (GREINER, 2010, p. 72).

2.1 Corpo integrado: reflexões sobre uma nova condição humana

A história do corpo, como todas as outras, não sequencial corre 
para frente, mas desliza o tempo inteiro o passado, modificando-o 
lançando projeções futuras.

Greiner

Na história da civilização ocidental, é possível aludir inicialmente a duas formas de enten-
dimento do corpo: uma delas se faz permanente na vida do homem primitivo, na qual a vivência 
corporal é intensa e única, pois o homem vivia em unidade de entendimento do corpo; na outra, 
o homem é percebido de forma dividida, a partir da dicotomia que separa corpo e mente. Esta 
última é considerada como dominante na cultura ocidental, especialmente caracterizada pela 
valorização do intelecto em detrimento da sensibilidade.

Para refletir sobre o corpo e o seu desenvolvimento ao longo do tempo iniciei por saber 
sobre o significado deste nome e deparei-me com Greiner (2007) que, em seus estudos, afirma que:

o substantivo corpo, vem do latim corpus e corporis, que são da mesma fa-
mília de corpulência e incorporar. Para Dagognet (1992; 5-10) corpus sempre 
designou o corpo morto, o cadáver em oposição a alma, ou anima. No entanto, 
no antigo dicionário indo-iraniano, teria ainda uma raiz em krp que indicaria 
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forma, sem qualquer separação como aquela proposta pela nomeação grega 
que usou soma para o corpo morto e demas para o corpo vivo. É daí que parece 
nascer a divisão que atravessou séculos e culturas separando o material e o 
mental, o corpo morto e corpo vivo (GREINER, 2005, p.17).

Segundo Gonçalves (1994), a tendência dualista de compreensão do mundo se deu ini-
cialmente durante o apogeu do pensamento grego, fase na qual o homem passou a problematizar 
a sua existência e tentou explicar o mundo ideal. Assim, para Platão, importante filósofo na 
edificação deste pensamento: as ideias são as verdadeiras essências e só podem ser encontradas 
no “mundo das ideias” ou mundo inteligível, distinto do mundo do sensível, no qual se realizam 
as experiências concretas da vida do homem.

Conforme a teoria de Platão, o mundo sensível estaria diretamente relacionado às ideias 
de imperfeição e perceptividade. Ao lidar com seus sentimentos e suas paixões, o homem estaria 
cada vez mais distante da verdade, somente encontrada no mundo racional. Além de que, estaria 
contaminando sua alma, impedindo-a de contemplar as suas verdadeiras essências.

Descartes, que foi um importante filósofo matemático e físico francês do Sec. XVII, 
pioneiro no pensamento filosófico moderno, assevera que o conhecimento somente era possível a 
partir da intuição intelectual. Na reflexão “penso, logo existo”, Descartes supervalorizou a mente 
em detrimento do corpo. O homem passou a ser visto como ser pensante e possuidor de um 
corpo que deveria ser controlado e disciplinado em favor do intelecto. “Para Descartes, somente 
ao espírito compete conhecer a verdade das coisas através da intuição puramente intelectual” 
(NÓBREGA, 1999, p.45).

Com a postura dualista, o sujeito passou a ser percebido como interioridade e o corpo 
como exterioridade. Sendo a interioridade (a alma) a mais valorizada, o corpo passou a ser 
entendido apenas como canal mediador na conexão do homem com o mundo e, portanto, parte 
secundária nesta relação.

Apesar de o pensamento dualista ter-se constituído um forte alicerce para uma per-
cepção predominantemente dicotômica do corpo, no caminhar desta história outras formas de 
entendimento que tentaram romper com a dicotomia mostraram novas compreensões acerca da 
condição corporal humana. Essas compreensões podem ser vistas em pensamentos de filósofos 
como Marx (1982), Foucault (1987) e Merleau-Ponty (1999).

Com Marx, o corpo foi entendido em sua concretude, percebido a partir de sua capaci-
dade produtiva e sua essência histórica. Explica Couto (1995) que o trabalho analisado por Marx 
passou a ser criticado e questionado na medida em que tornava o homem escravo do processo de 
produção; ou seja, ao mesmo tempo em que dispunha da oportunidade de produzir, o homem se 
tornava distante do produto final de seu trabalho, alienando-se por meio de atividade produtiva. 
A manipulação do corpo, pré-requisito para a expansão do capital, mostrava-se explícita na forma 
de produção fragmentada, mecanizada e repetitiva.
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Greiner (2010) conta-nos que se lermos o livro O Capital (1980) entenderemos que o 
trabalho de que fala Marx é um tipo em que o corpo é maquinificado, seguindo nas linhas de 
montagens das fábricas. Como podemos ver nos filmes Metrópolis, de Fritz Lang (1927) e Tempos 
modernos, de Charlie Chaplin (1936), que mostram que o corpo naquele momento serviu para 
promover o desenvolvimento industrial, essa é a ideia de corpo que naquela época se implantava.

Foucault (1987) também fez crítica a esse corpo revolvendo a Nietzsche via Merleau-Ponty 
que entende o corpo como carne, sendo carne uma interligação de estrutura e forças que inte-
ragem sem dominância entre elas e sem existência de um centro controlador. Segundo Greiner,

Para Nietzsche o corpo era uma superfície na qual um conjunto de forças 
subterrâneas eram reprimidas e transmutadas por mecanismo de construção 
cultural, externo à ele. Tal mecanismo é apresentado como sendo a história o 
que significa ser a história, o instrumento que produz significações culturais 
– ou seja, linguagem – em um corpo tabula rasa (2010, p. 126)

Sant’Anna (2001) afirma em seu livro É possível realizar uma história do corpo? que 
Foucault ao se referir à história do corpo, sugeriu não uma história sobre temas, mas sobre pro-
blemáticas e, em vez de se preocupar com a identidade do ser, preocupou-se verdadeiramente 
com a questão de como foi possível o corpo chegar a ser o que ele é. Cada corpo seria um espa-
ço de inscrição de vivências dos mundos sonhados, dos imaginados e dos lembrados com suas 
marcas/histórias que ao longo do tempo ainda serão outras, outras histórias, outras vivências… 
Talvez seja como diz Foucault, ressalta a autora “o mais belo traço que exprime a memória da 
vida, feita de investimento de poder e de processo de subjetivação” (2001, p. 84).

Merleau-Ponty (1999) tentando superar o pensamento racionalista, evidenciou o homem 
como presença corporal em intensa relação com o mundo, rejeitando assim concepções fragmen-
tadas que valorizam apenas um aspecto da existência humana. Ele valorizou o corpo ao considerar 
que o mesmo é dotado de uma intencionalidade, a qual se manifesta no gesto e dá significado e 
sentido à existência. Este reconhecimento do contato corporal como base para o conhecimento 
pode ser ilustrado pelas palavras de Marques (1999) que diz que “retomando assim o contato 
com o corpo e com o mundo, é que também a nós mesmos iremos encontrar” (1999, p. 10).

O fenômeno da percepção como ação cognitiva surgiu a partir das formulações filosóficas 
embasadas nas ideias de: Husserl, Merleau-Ponty e de Heidegger. A pesquisa foi se desenvol-
vendo e tornando-se cada vez mais complexa na questão do que seja perceber tanto que estes 
autores abriram precisamente em 1980 o círculo de debate e criaram laços com a Psicologia, 
com a Neurociência, com a Linguística e a Antropologia, surgindo desse emaranhado de con-
ceitos, diferentes tipos de descrições sobre a percepção como uma ação cognitiva. Segundo 
Greiner (2010), a percepção, neste sentido da discussão, é uma das marcas do pós-colonialismo, 
pós-estruturalismo, pós-modernismo que criticaram a concepção de sujeito cartesiano. O debate 



26

tornou-se acirrado, cheio de polêmicas antigas que giravam em torno de oposições fictícias como 
a célebre dualidade razão / emoção ou a clássica corpo e mente. Todos esses discursos serviram 
para tornar mais evidente a natureza indisciplinada do corpo e os seus modos de organização 
em relação ao ambiente.

Afirma Greiner (2010) que “a percepção nada mais é do que princípio de toda e qualquer 
experiência. Não é apenas uma interpretação de mensagens sensórias, mas uma simulação in-
terna da ação” (p. 72), ou seja, interiorizo, entendo e pratico a ação. A plenitude deste sentir vai 
impulsionar-me a mover-me, a buscar movimentos a encontrar-me com o mundo, comunican-
do-me, relacionando-me, adquirindo novas imagens, novas inscrições. Entretanto este modo de 
ver a percepção só começou a surgir no ano de 1852 com estudiosos como Hermann Lotze que 
pensava as sensações visuais como resultante de sua integração do sentido muscular, Helmholtz 
para quem “o controle motor era capaz de comparar as sensações com as predições fundadas pelo 
comando motriz” (2010, p. 72) e por William James que descreveu em 1890 sobre um circuito 
neuronal que, segundo ele, antecipava as consequências sensoriais do movimento, ou seja, “o ato 
perceptivo poderia prever também o que ainda não havia ocorrido” (2010, p. 72).

Sobre o fenômeno perceptivo, recordo com o comentário acima ter vivido uma ação ante-
cipada assistindo uma performance em São Paulo no Teatro da Fábrica, SESC/SENAC, em 1986. 
O cenário era composto de um mosquiteiro, uma moldura que simulava um espelho por onde os 
atores passavam para outro tempo e quatro cadeiras que preenchiam a cena de um trabalho de 
Renato Cohen, denominado Espelho Mágico. Neste trabalho, o diretor antecipou a cena para a 
plateia. Quando os atores/bailarinos surgem no palco atravessam um espelho e caminham em 
câmara lentíssima como se flutuassem.

Como plateia, vimos (imaginário) os quatros sentarem nas cadeiras antes mesmo de o 
fazerem, tanto era a intencionalidade que os movia até o objeto. Quando sentaram nas cadeiras, 
a plateia novamente sentiu o prazer de vê-los se desconstruindo, pausando em cenas que lembra-
vam traços das pinturas de Magritte. Os bailarinos voltavam a caminhar lentamente no espaço 
e sumiam entre a transparência dos filós do mosquiteiro, desaparecendo em meio à fumaça, 
ficando os rastros de seus movimentos e a ideia do ato de sentar, provinda da imagem do próprio 
objeto. Essa hipótese da ação antecipada já havia sido evidenciada por Janet por volta de 1935 
em estudos da percepção diante de uma cadeira. Ela já dizia que “só de observar uma cadeira 
já se simula o ato de sentar internamente”. Este mesmo fenômeno perceptivo imaginativo foi 
também detectado por Merleau-Ponty. (GREINER, 2010, p. 73).

Para compreender o que significa a transição da percepção entre o corpo e o ambiente, 
aconselha Greiner que devemos escolher o caminho das teorias que se abrem para muitas ver-
tentes, como a de Husserl com seu idealismo transcendental, de Heidegger, com sua ontologia 
do ser-mundo ou com a fenomenologia mundana de Merleau-Ponty. Segundo Greiner esta, a de 
Merleau Ponty, já vinha caminhando em direção à ciência porque “buscava evitar qualquer tipo 
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de retorno idealista, negando a existência de um homem interior e reconhecendo na percepção 
um campo de experiência que não se configurava exclusivamente como um ato psíquico, mas 
eminentemente corporal” (2010, p. 73). Todavia, o entendimento sobre a noção de experiência 
variava muito entre Husserl e Merleau-Ponty, visto que “o primeiro entendia o fenômeno a partir 
da história imanente da consciência, enquanto o segundo optou por defender a ideia da encar-
nação natural e intersubjetiva, como uma situação histórica que modificava tudo” (2010, p. 73).

No processo evolutivo da percepção-ação, foram surgindo novas pesquisas que Greiner 
em seus estudos exemplifica como novos olhares, como os estudos sobre a neurofisiologia de 
Sherrigton (1981) pelo grande impacto causado pela teoria conhecida como Gestalt (1966) e 
pelo Construtivismo, com Piaget (1971). Acreditavam esses estudiosos que a relação que havia 
entre ação e percepção eram conectadas, mas que se distinguiam e esta distinção ocorriam uma 
após a outra. Portanto, estes eram contra as ideias de autores como Merleau-Ponty para quem 
toda teoria do corpo já é uma teoria da percepção. Esse é o pensamento que rege a pesquisa das 
ciências da cognição que ainda é fundamental e se pode dizer muito atual, embora hoje seja 
plausível afirmar que “perceber já é um modo de agir” (GREINER, 2010, p. 73).

Agir é o verbo de ação da presente pesquisa que, desde a primeira fase, com os estudos 
da consciência corporal (especialização), agiu em relação a aguçar a capacidade de percepção, 
ou seja, uma maneira de experimentar como o movimento aciona mudança na estimulação.

Na segunda fase (mestrado), pontuei os conceitos “esquema corporal” e imagem corporal 
e me vali da avaliação diagnóstica continuada para que pudesse participar de seus desenvolvi-
mentos. Na terceira fase (doutorado), pontuei as atividades lúdicas oferecendo o elemento ludi-
cidade como prática corpórea pensando em proporcionar às alunas novas experiências sensórias 
ampliando a percepção e as possibilidades de movimento criativo e tudo por querer preparar 
um aluno apto a viver a dança na escola e levar para o seu dia a dia um corpo integrado para 
interagir com o mundo que o cerca.

2.2 Dança na escola: o pensar educar/integrando/interagindo

Em Morin (1999), a busca do ser e do saber aponta para um caminho de novas desco-
bertas (conhecimento do conhecimento), novas verdades, que aceita a complexidade como uma 
realidade reveladora e que entende o ser humano como um ser complexo, capaz de se auto-or-
ganizar e de estabelecer relações com o outro. Na vida globalizante [ou: globalizada], estamos 
vendo que as ideias modernistas de Descartes (1973), ou seja, o homem é um ser racional, cada 
vez mais entrar em conflito e assim assistimos à migração deste pensamento para um panorama 
revelador sobre o homem ser uno, múltiplo e em permanente crise.
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A compreensão da complexidade possibilita visualizar a simplicidade como um atual 
paradigma que põe uma nova ordem no universo e expulsa dele o estígma desordem. Tentando 
melhorar meu entendimento sobre o termo complexidade recorri a Petraglia (1995) que explica a 
palavra complexo como vinda do latim complexus e significa muitos elementos ou várias partes, 
conjunto de circunstâncias ou de coisas que se apresentam interdependentes, mas que ao mesmo 
tempo estão ligados. O sujeito em si é uma complexidade, construída através da mobilização 
das dimensões corporais por meio da comunicação, que é o mundo exterior. Diz a autora que 

o termo complexidade surgiu no final dos anos 60, advindo da cibernética das 
teorias dos sistemas e do conceito de auto-organização. A palavra deve lem-
brar problema, não solução, pois não é utilizada para designar ideias simples, 
nem se reduz a uma única linha ou vertente do pensamento, e sim a todas as 
influências recebidas, internas e externas (p.46 e 47, 48).

Petraglia (1995) informa-nos ainda que “o pensamento complexo é o responsável pela 
ampliação do saber. Se o pensamento for fragmentado, reducionista e mutilador, as ações terão 
o mesmo rumo tornando cada vez mais o pensamento simplista e simplificador” (p.50). Portanto, 
é importante começar a compreender que “conhecer o humano é situá-lo no universo e não se-
pará-lo”. Todavia, este humano continua “esquartejado tido como pedaços de um quebra-cabeça 
ao qual falta uma peça” (MORIN, 2002, p. 47 e 49).

Morin diz que mediante essa situação de simplificação, de redução, de compartimenta-
lização e visando superá-la, comprovadamente uma nova condição humana se faz necessária ao 
homem, ou seja, a da sua reintegração. Entretanto, o entendimento dessa nova condição humana 
(ou da necessidade de criar) não depende somente das ciências humanas, pois para o autor “as 
ciências humanas permitem que o homem se esfarele: ficando uma mão-ferramenta aqui, uma 
língua-que-fala lá, um sexo acolá e um pouco de cérebro em algum outro lugar” (Morin, 2002, 
p. 26).

Afirma que “assiste-se ao agravamento da ignorância do todo, enquanto avança o co-
nhecimento das partes” (MORIN 2002 p. 48). Portanto, o problema está em torno de como se 
fará nesta atual conjuntura mediante esta situação denominada pelo autor de planetária e de 
globalizante, regida pelo paradoxo do possível e do impossível, ou seja, o da incerteza, que tem 
conduzido o homem a mais fragmentação e redução “para alcançar uma nova condição humana, 
lidando com o homem revelado em sua inteireza e complexidade, ou seja, totalmente biológico, 
totalmente cultural” (MORIN, 2012, p. 48).

O autor assevera que a única que pode responder a estes questionamentos será a educação 
do futuro e informa que estas postulações estão num livro intitulado Sete saberes necessários 
à educação do futuro e alerta-nos ser
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necessário promover grande remembramento dos conhecimentos oriundos das 
ciências naturais, a fim de situar a condição humana no mundo dos conheci-
mentos derivados das ciências humanas para colocar em evidência a multidi-
mensionalidade e a complexidade humanas, bem como integrar (na educação 
do futuro) a contribuição inestimáveis das humanidades, não somente a filosofia 
e a história, mas também a literatura, a poesia e a arte (Morin, 2002, p. 48).

Também é necessário contextualizar e não apenas globalizar, o que significa “conceber 
não unicamente as partes, mas o todo e o não agir assim talvez seja o motivo que nos deixa cada 
vez mais incapazes de pensar o planeta” (2002, p. 49). Faz-se necessário ainda, complementa o 
autor, “uma nova ciência que conceba a humanidade como unidade antropológica e unidade em 
suas diversidades individuais e culturais” (p. 49). Essa ciência antropossocial deve ter o poder 
de organizar um saber disperso, fragmentado, compartimentado, reintegrando o mundo, a terra, 
a natureza e consequentemente uma nova forma de viver. Morin (2002) complementando seu 
pensamento diz ainda que “somos originados do cosmo, da natureza, da vida, mas, devido à 
própria humanidade, à nossa cultura, à nossa mente, à nossa consciência tornando-nos estranhos 
a este cosmo” (p.29). Alertando-nos que “cabe a educação do futuro manter o homem unido 
reintegrando-o”, ou seja, “sapiens e demens (sábio e louco), faber e ludens (trabalhador e lúdico), 
empiricus e imaginarius (empírico e imaginário), econômico e consumans (econômico e consu-
mista), prosaicus e poeticus (prosaico e poético)” (2002, p. 59), pois segundo ele:

O homem da racionalidade é também o da afetividade, do mito e do delírio 
(demens). O homem do trabalho é também o homem do jogo (ludens). O homem 
empírico é também o homem imaginário (imaginarius). O homem da econo-
mia é também do consumismo (consumans). O homem prosaico é também o 
da poesia.

O conceito de corpo inteiro ou do homem complexo de Morin (2001) é norteador desta 
pesquisa e, jogando com este conhecimento, transcrevo para o encerramento desta subseção o 
pensamento do autor, com sua lúdica/poesia:

O ser humano não só vive de racionalidade e de técnica; ele se desgasta, se 
entrega, se dedica à dança, transes, mitos magias, ritos; crê na virtude do sa-
crifício, viveu frequentemente para reparar sua outra vida além da morte. Por 
toda parte, uma atividade técnica, prática, intelectual testemunha a inteligência 
empírico racional; em toda parte, festas cerimônias, cultos com suas possessões, 
exaltações, desperdícios, consumismos, testemunham o homo ludens, poeticus, 
consumans, imaginarius, demens. As atividades de jogo, de festas, de ritos, 
não são apenas pausas antes de retornar a vida prática ou o trabalho; as cren-
ças dos deuses e nas ideias não podem ser reduzidas à ilusão ou superstições: 
possuem raízes que mergulham nas profundezas antropológicas, referem-se 
ao ser humano em sua natureza. Há relação manifesta ou subterrânea entre o 
psiquismo, a afetividade, a magia, o mito, a religião. Existe ao mesmo tempo 
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unidade e dualidade entre Homo faber, Homo ludens, Homo sapiens e Homo 
demens. E no ser humano, o desenvolvimento do conhecimento racional-em-
pírico-técnico jamais anulou o conhecimento simbólico, mítico, mágico ou 
poético (MORIN, 2001, p.42-43).

Para a efetivação dessa possibilidade de integração do saber 11 seria importante que o 
ensino de cada uma das ciências convergisse para o entendimento dessa nova condição hu-
mana, ou seja, todas as disciplinas das ciências naturais como das ciências humanas deveriam 
ser mobilizadas nesta direção (MORIN, 2001). As facetas dos momentos contemporâneos que 
pontuam as questões sobre a união de saberes levam-me como artista/educadora a pensar e 
repensar sobre as propostas educativas para o atual ensino da dança. Estaria o corpo que agora 
dança em busca desta multiplicidade de linguagens apresentadas pelo o ensino da dança, como 
a dança contemporânea?

O corpo atual é aquele que busca outros corpos, que redescobre o movimento para se 
recriar novamente. A dança não faz o corpo, antes o corpo cria, arquiteta a pesquisa e divulga 
sua dança. Os ensinamentos de Morin usados nesta pesquisa fizeram-me entender que as ques-
tões da formação do corpo são estudos contemporâneos que estão aí para nos auxiliar a pensar 
uma nova educação em que a missão de ensino não seja aquela de apenas querer transmitir o 
saber, mas que tenha a missão também de transmitir “uma cultura que permita compreender 
nossa condição e nos ajude a viver e que forneça ao mesmo tempo um modo de pensar aberto e 
livre” (MORIN, 2001, p.11).

Morin (2001) lembra que desde Montaigne já se levantava esta problemática em torno 
de uma nova condição humana que permita o homem complexo superar a situação de “quase 
que estrangeiro dentro de seu próprio cosmo” (MORIN, 2001, p. 21) que é efeito de informações 
cumulativas, sem significado real, não permitindo a consciência de si e do mundo. Para tanto, a 
ciência teria que deixar de ser a deusa ressaltada pela Renascença, pelo Iluminismo ou pelo ne-
potismo lógico. A ciência “deve estar a serviço da humanidade” (1982, p. 11), sendo uma ciência 
com uma consciência coletiva do destino próprio desta era, denominada por ele de planetária, 
“onde todos os humanos são confrontados com os mesmos problemas vitais e morais” (MORIN, 
2001, p. 46).

11 Morin (2001) afirma que “apesar de seu esfarelamento, o mundo é uno no sentido de as partes desses pedaços 
estarem presentes na globalidade, assim como a globalidade está presente em cada parte desses pedaços. 
No entanto, esta unidade não é percebida pelo homem, daí termos necessidade histórica de encontrar 
um método que detecte e não que oculte as ligações, as articulações, as solidariedades, as implicações, 
as imbricações, as complexidades. Por outro lado, é possível considerar as incertezas provenientes das 
fragmentações, isolamentos, oposições ao nosso socorro, tornando a aceitação da confusão o meio para 
resistir à simplificação mutiladora. Portanto, se ainda dispõe de um método com todas as possibilidades 
classificadas acima, deve-se bradar pelo menos pelo anti método onde a ignorância, a incerteza, a confusão 
(inclusive sobre os princípios cartesiano) se tornem virtude da não redução dos fenômenos da existência 
da vida” (Morin, 2002, p. 29).
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A humanidade sendo planetária e biosférica possibilitará ao ser humano, ao mesmo 
tempo natural e supra-natural, ser pesquisado na sua natureza viva e física, para perceber-se, 
compreender-se e compreender o mundo o que me faz pensar que este indivíduo é o mesmo que 
se encontra exposto ao processo de transformação constante, processo este surgido dos diálo-
gos de linguagens de movimentos provenientes da relação sujeito-objeto e de suas percepções 
sensório-motora.

Sua constante formação estará certamente imbricada com sua relação com diversos gru-
pos sociais, dialogando com os contextos que os cercam tendo a possibilidade nestes contatos 
de formular novos conceitos. O aluno de dança quando chega para estudar traz consigo seus 
movimentos. Ao longo das aulas seu modo de movimentar-se vai entrelaçando-se com o modo 
de movimentar-se do outro aluno. Esse encontro de movimentos é transformado e reformado, até 
que os corpos de ambos se transformem em novos corpos, que dançam, cantam e interpretam.

Em face do acima exposto, entendo que a sociedade espera do educador que contribua para 
a formação de alunos autônomos e comprometidos socialmente, praticando a dança como arte 
que contribuirá com o seu desenvolvimento pessoal e social. Entretanto, na concepção de Morin 
(2001), a escola ensina a isolar os objetos de seu meio ambiente, a separar disciplinas em lugar 
de reconhecer suas correlações, a dissociar os problemas em vez de reunir e integrar, fazendo, 
desta maneira, com que as mentes jovens percam suas aptidões naturais para contextualizar os 
saberes e integrá-los em seus conjuntos.

Macedo (2000) informa que o termo contexto etimologicamente nasce do latim contextus, 
do verbo contexture, que significa entrelaçar, reunir tecendo. Conta-nos referido autor que “talvez 
o pioneiro na utilização deste conceito 12, concebeu-o como o conjunto de todos os elementos 
que formam uma cultura, tecidos relacional e conjuntamente. Trata-se, portanto, de uma noção 
complexa e multirreferencializada” (MACEDO 2000, p. 65). Marques (1999) reforçando a dis-
cussão sobre a complexidade afirma que:

ao trabalhar com o contexto se pode ver uma imensa rede sendo tecida, com 
diferentes texturas, cores, tamanhos, estruturas, complexidades. Esta rede de 
dança e educação, baseada nos relacionamentos entre os conteúdos da dança, os 
alunos e a sociedade, absolutamente não ignora os relacionamentos/sentimentos/
sensibilidade humanos. Ao contrário, a formação desta rede, possibilita o au-
mento de nossa capacidade de encontrar novos e diferentes modos de construir/
reconstruir um mundo mais significativo para o próprio indivíduo (1999, p. 94)

Concordo com a ideia de que os educadores devem ir buscar novas atitudes frente às 
transformações sociais e culturais e não ficar limitado apenas ao conhecimento determinado pelas 
normas e regras culturalmente impostas. Nas escolas, mesmo nas de dança, ainda assistimos à 

12 Macedo cita Malinowski como o provável pioneiro utilizador desta palavra.
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desvalorização do uso da ludicidade 13, impedindo o desenvolvimento de atitudes espontâneas, 
principalmente na infância.

Segundo Santos:

Culturalmente somos programados para não sermos lúdicos. Basta lembrar-
mos quantas vezes em nossas vidas já ouvimos frase como estas: “Chega de 
brincar, agora é hora de estudar”; “Brincadeira tem hora”; “Fale a verdade, não 
brinque”; “A vida não é brincadeira”. Assim fomos construindo nossas ideias 
sobre o lúdico (2000, p. 57).

Sampaio (1997) refere-se ao tratamento dado ao aluno numa sala de aula, em que a criança 
é submetida a regras, demonstrando a relação assumida pela escola “entre a imobilidade, a atenção 
e a aprendizagem” (SAMPAIO, 1997, p. 48). Cita o caso de um menino que caminhava em uma 
sala de aula na direção do quadro negro (agora substituído pelo eletrônico), balançando o corpo 
como se dançasse com o livro erguido sobre sua cabeça. Num repente, sua professora olhou para 
ele e disse: “É assim que você quer aprender, é? Não adianta por o livro assim na cabeça. Não é 
por aí que entra o que se quer aprender, ainda mais dançando” (1997, p. 50).

Segundo a autora, o exagero praticado dentro da escola, como a relação entre o sentar 
e aprender, torna-se genérico e vira a dinâmica natural da sala de aula, resultando assim em 
uma lógica circular e obscura. Informa ainda que o procedimento da sala de aula adotado pela 
maioria das escolas públicas brasileiras desrespeita os conhecimentos básicos sobre a natureza 
da criança. Ela acha surpreendente o fato de esses conhecimentos estarem fora do alcance da 
escola, principalmente no que diz respeito ao movimento. 

Melo (1997) acrescenta seu parecer a este comentário acima dizendo que “a criança 
será beneficiada em seu desenvolvimento se puder criar, aprender e descobrir, juntamente com 
o movimento que o corpo lhe possibilita” (p. 24). Evidentemente, deve haver um empenho em 
proporcionar à criança usar seu corpo como instrumento de seu próprio desenvolvimento, sendo 
este o objetivo da escola de arte, mais precisamente da escola de dança.

Sobre as discussões discordantes entre mobilidade e imobilidade como sinônimo de apren-
dizagem feito por Sampaio (1997), em O corpo no cotidiano escolar ou a miséria da pedagogia 
gostaria de afirmar que ao longo de meus estudos sobre o corpo, tive a oportunidade de conviver 
durante dois meses em 2009 em uma Escola de Educação Especial e não estou lembrada de ter 

13 Na dança, por exemplo, até nas mecânicas, como o balé clássico, está a ludicidade. É só pensar no que 
o ritmo da música que acompanha os exercícios da dança clássica faz com nosso corpo. A sensação de 
harmonia, mesmo quando se pratica exercícios de balé em relação ao ritmo, agilidade e graciosidade, é 
muito prazerosa e o corpo vai apreendendo [é apreendendo mesmo? Com dois e? Pode ser os dois “apren-
dendo e apreendendo”.]. É neste sentido que discuto, na pesquisa, ludicidade. Entretanto, reconheço que 
seja muito difícil defini-la porque está dentro do individuo e dificilmente se sabe definir. Não está situada 
em determinado setor (não está no psíquico, no somático, no espiritual), mas, como diz Falcão (2002), é 
uma síntese integradora, “estado de potência de ser” (p. 94).
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visto nenhuma diferença daquelas escolas normais que visitei em 2003. Alunos em fila indiana, 
imóveis, sentados em carteira igualzinha as dispostas nas escolas normais.

Mesmo utilizando a natação e o futebol, não assisti a nenhuma forma de utilizar essas 
atividades ludicamente com esses alunos, nestas instituições. Penso inclusive que por toda an-
siedade de falar demonstrada por aquelas crianças poderia ser satisfeita, com aulas de teatro e 
de dança, ou de poesia em LIBRAS, nas aulas de português, matemática, história, alfabetização. 
O lúdico nem nas supostas aulas de dança, pois nestas os movimentos eram executados pela 
professora e repetidos pelos alunos.

Aprendi que falar em LIBRAS é dançar com as mãos, mas é também falar com o cor-
po todo. Comentou Sampaio (1997) que o procedimento de sala de aula adotado pelas escolas 
públicas brasileiras (e parece que isto continua) desrespeita os conhecimentos básicos sobre a 
natureza da criança em questão de pedagogia. Agora imaginemos se esta criança for surda, sendo 
um absurdo o fato deste conhecimento de uma educação baseada no lúdico, ainda estar muito 
distante de nossa educação, principalmente no que diz respeito ao movimento e à consciência 
do corpo surdo.

Em 2009, decidi chegar mais perto de uma comunidade surda e dessa forma coordenei 
um trabalho com a dança feito com surdos e ouvintes 14. A convivência com a intérprete da língua 
de sinais e com os alunos surdos possibilitou que eu compreendesse que para aqueles primeiros 
momentos nas primeiras aulas fazer os exercícios em círculo era o mais indicado para que todos 
estivessem atentos ao que se estava executando em sala de aula. Depois que nos conhecemos, 
acostumando-nos as nossas falas, convivendo, comunicando-nos corporalmente, os exercícios 
puderam ser feitos de diversas formas dentro de sala de aula, sem que fosse excluído qualquer 
aluno, surdo ou ouvinte.

Neste mesmo campo (2009), aprendi que tudo é fundamental, de uma peça de balé clássico, 
a qualquer outro assunto relacionado ao corpo, mas se tenho um aluno surdo em minha sala de 
aula, devo em paralelo à prática apresentar à turma a imagem do que se estava discutindo para 
que o aluno que não domine o português, no caso do surdo a LIBRAS, possa imaginar o que 
estávamos falando e dessa forma como os ouvintes interiorizarem imediatamente o discutindo. 
Todavia, nossas aulas falavam do movimento e para nós da dança esta perpassa qualquer barreira 
para fazer sua comunicação. Concordo com Marques (1999) que diz que, no caso da dança, seus 
ensinamentos deverão ser repassados e necessariamente ter-se-á que refletir sobre a concepção 
do corpo. Se, na dança, estão novos corpos, um novo pensamento sobre a dança está presente e o 
meu, enquanto professora, é de que meus alunos descubram seus potenciais, que percebam suas 
diferenças, que enxerguem suas possibilidades e avancem em suas habilidades, descubram seus 
corpos lúdicos, a relação entre corpo, movimento e cognição e consequentemente desenvolvam 
suas criatividades.

14 Curso de Extensão A máscara teatral: fazer e usar.
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Segundo Duarte Júnior (1995), o autor Herbert Read (1986) entende que os artistas são 
dotados de sensibilidade, intuição, inquietude e é preciso exprimir todos esses conteúdos numa 
educação pela arte através da ludicidade. A questão é: como fazê-lo no contexto escolar de modo 
a superar a divisões e censuras ali existentes, portanto, sem perder-se no racional, até porque a 
arte precede e determina a consciência? (DUARTE JUNIOR, 1995).

Nesse sentido, Duarte Junior, ao considerar o papel da arte na educação do homem, afirma:

A atividade artística pertence essencialmente aos estágios formativos de uma 
civilização, mas esta é renovada e revitalizada pela continuidade do processo 
pela inserção recorrente de novas imagens visuais e novas formas expressivas 
na linguagem e na imaginação de uma estirpe de homem. Tal é a função social 
e biológica básica da arte, e essa função é vitalmente necessária nos estágios 
formativos de uma nova civilização (1986, p. 100).

Autores da arte-educação, a exemplo de Marques (2000) e Oliveira (1999), têm defendido 
o estudo da arte como fundamental na formação integral e integrada do cidadão, em face dessa 
possibilidade colocada por Read (1986) de envolvimento de fatores sensoriais (e não somente 
racionais), expressivos e comunicativos, que favorecem a busca de renovação constante (e não 
somente de reprodução) “visando novas técnicas, novas literaturas, novas poesias, sem esquecer 
os antigos conhecimentos, até porque não se criam as significações a partir do nada, pois todo 
conhecimento permanece inscrito no homem” (DUARTE JUNIOR, 1995, p. 62).

Na escola, o ensino da arte ainda hoje privilegia a objetividade em detrimento da subje-
tividade, confirmando o subdesenvolvimento ou a distorção curricular da área. A esse respeito, 
Lowenfeld (1970) diz que no atual sistema educacional, no âmbito do “ensino das artes” sua 
preocupação incide diretamente sobre a capacidade de regurgitar fragmentos de informação, 
pois segundo ele, essas informações podem estar desenvolvendo somente um fator no progresso 
humano, ou seja, aqueles medidos pelos testes de inteligência. É o que se tem assistido nos ensi-
namentos do balé clássico, até hoje. Muitos alunos ingressam neste conhecimento e de repente se 
constata a presença deste aluno sendo professor de academias, mas sem nenhum conhecimento 
anatômico, fisiológico e até mesmo cinesiológico, conhecimentos estes tão necessários para os 
estudos que tratam do corpo. Mesmo assim, as salas de balé clássico continuam se multiplicando.

Marques diz que essa multiplicação tem continuidade, porque infelizmente o mundo ain-
da está sendo levado pela onda do re e está de acordo com o aprendizado da dança mecânica 15. 

15 Refiro as sistematizadas como balé clássico, dança moderna, as próprias aulas de Laban, que segundo 
Marques (1999), a exemplo de Graham e seus ensinamentos, viraram técnica e Laban virou um método. 
Ainda segundo esta autora, esses artistas ao virarem escola, também, perderam seus tons inovadores, 
dinamicidade, imprevisibilidade, indeterminação, dizendo ainda a estudiosa que muitos deles tornaram-se 
conservadoristas e seus ensinamentos passaram a ser rigidamente estipulados por normas completamente 
fora da arte, perpetuando e cristalizando aquilo que consideravam revolucionário.
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Na área da educação em dança, está havendo uma revalorização da técnica codificada do balé 
clássico. Hoje, este balé volta a ser visto como base para o aprendizado em dança, pois

assume-se que os rigores do balé prepararão o dançarino para qualquer coisa 
que requisite um coreógrafo moderno. Nem é preciso dizer que com isso não 
raramente é reestruturada a hierarquia no mundo da dança, reforçando-se o 
eurocentrismo e o etnocentrismo em relação aquilo que pode ser considerado, 
“boa dança” (MARQUES, 1999, p. 67).

A superação dessa situação pode vir com a consciência desenvolvida no meio educa-
cional de que a escola deve produzir aprendizagem, ou seja, deve se referir a uma realidade 
concreta, não permitindo que o educando seja aquele indivíduo que somente decora, mas que as 
informações sejam fundamentalmente significativas, experimentadas, vivenciadas (DUARTE 
JÚNIOR, 1995, p.64). Isto porque “ninguém adquire novos conceitos se estes não se referirem às 
suas experiências de vida”, pois “são modificados a partir de aquisição significativa, quando se 
inscrevem como mais uma experiência” (DUARTE JÚNIOR, 1995, p. 32) e se esta experiência 
não se tornar significativa e importante, não fará parte do nosso quintal de aquisições. Portanto, 
o aluno de dança deve adquirir um equilíbrio entre o sentir, o pensar e o fazer, próprio da vida 
quando vivida esteticamente (DUARTE JÚNIOR, 1995). Pensei assim ao perceber o prazer de 
minhas alunas por estarem dividindo a tarefa de arrumar um cenário e escolher objetos cênicos 
para a apresentação, bem como ao pensarmos nos personagens (a vovozinha, Matinta Pereira e 
as netinhas), na coreografia e no texto, paralelo a toda esta movimentação.

Falar da vivência no mundo é perceber com esses teóricos que não é possível, em nossas 
experiências, não viver emocionalmente o mundo. Isto quer dizer que uma valorização sempre é 
construída e que ela vem responder a significação das coisas para a vida, de modo que não lhe é 
possível ser pautada somente pelo viés da racionalidade. Aos educadores, este princípio cobrará 
a própria reeducação. E sobre este assunto MORIN (2002) explica que existem educadores que 
trazem no íntimo o sentido de sua missão, e que sabem que esta “exige evidentemente com-
petência, mas também requer, além de uma técnica, uma arte, no sentido de sensibilidade por 
referência ao contexto, mobilizando aquilo que o sujeito conhece e sabe do mundo” (MORIN, 
2002, p. 152).

Refletindo sobre os questionamentos acima, sobre reforma de ensino, de escola, de currí-
culos, resolvi para essa investigação apoiar-me numa metodologia que apostasse no inter-relacio-
namento de métodos que ajudassem as crianças a compreenderem seus corpos sem que perdessem 
a poesia do conhecimento da dança, de sua espontaneidade, de sua criatividade, um ensino em 
que fosse o aluno o foco do seu contexto. A partir deste pensamento experienciei uma proposta 
metodológica com crianças de 7 a 9 anos de idade na Escola de Teatro e Dança da Universidade 
Federal do Pará, que denominei de processo ludicidade ou jogo/dança.
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É preferível deixar os rastros que ficaram em mim de meus mestres e professores de 
dança, de teatro, de mímica, respigarem seus vestígios pelos caminhos que venho fazendo como 
uma professora de dança. Constantemente vejo apresentações de balé clássico em que as crianças 
(geralmente vestidas de bailarinas do clássico) não sabiam o que fazer no palco nem entendiam 
porque tinham que entrar e sair da cena, assim como esqueciam seus lugares de origem. Além 
disso, o ir e voltar para o mesmo lugar no espaço era tenso e desgastante. Também não sabiam 
porquê estavam ali representando a princesinha que um dia a avó sonhou para mãe dela. Sempre 
imóveis ou com pouquíssima mobilidade, sem aproveitar para a cena o que mais uma criança 
sabe fazer que é correr, dançar, movimentar-se. Então, as meninas começavam a se mexer e a 
cena tomava outro sentido.

O público ria, mas eu particularmente não achava engraçado, muito menos lúdico, assis-
tir a uma peça de dança com crianças que não dançavam e que não aproveitavam de nenhuma 
maneira aquela brincadeira. Ficava toda vez que assistia pensando sobre os ensinamentos do 
professor da turma e matutava querendo saber: o que será que este professor que organizou a 
mostra coreográfica sabe primeiramente sobre corpo, depois criança, depois de brincar, brin-
quedo, brincadeiras, jogos, regras, movimento, emoções e finalmente dança? E o que será que 
estas crianças levaram para suas próprias vidas dessas experiências? Será que ficaram mais 
criativas?

Preocupava-me quando assistia aula de balé clássico com crianças e percebia pela po-
sição de seus braços, ou na colocação de seus pés em contato com o chão, que elas não tinham 
noção de seus corpos e muitas nem sabiam para que estavam fazendo, por exemplo, um pliê, ou 
mesmo os port de bras. São muitos os casos em que as crianças por repetirem muitas vezes os 
mesmos exercícios, feitos sem conhecimento corporal ou técnico, adquirem defeitos corporais 
que podem até prejudicar o crescimento ou provocar má formação óssea. O grave é que essas 
crianças, por aprenderem a execução errada do exercício, não conseguem fazer o movimento ou 
o exercício como deveria ser feito e terminam apresentando nas danças uma técnica que mais 
parece o arremedo do seja balé clássico, ou mesmo dança moderna. Acredito que o corpo deva 
estar apto para se desconstruir e construir-se novamente.

Pensando assim foi que optei para falar com as crianças em dança que se inscrevesse 
na dignidade de descobrirem seus movimentos e como sujeito se reconhecessem portadores de 
memórias, habilidades culturais e saberes locais. Queria despertar em minhas alunas o interesse 
de conhecerem seus corpos para não continuarem robotizadas. Queria, pelo contrário, que a cada 
dia no desenvolver do processo criativo em sala de aula, fossem desvendando suas verdades 
corporais, suas desigualdades e, dessa forma, compartilhassem suas diferenças (LOBATO 2011).
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Com as meninas que faziam o balé clássico e que resolviam participar de uma aula sobre 
movimento 16, por exemplo, percebia que era mais difícil desconstruir aquela formação corpo-
ral que o balé nos delega, quando praticamos intensamente a técnica. Era difícil que a aluna 
imaginasse e descobrisse, por exemplo, ser um elefante, ou uma cobra, um tatu, um tamanduá, 
onça, pássaro, robô sendo esses uns dos motivos que me levaram a perseguir a ideia de querer 
despertar a dança que cada aluno trazia dentro de si.

A dança está lá, em seu corpo, basta tocá-lo e convidá-lo para um jogo de fantasia, de 
inspiração, sem precisar virar um robô. Entretanto, se o aluno tiver que ser, tem que observar 
cada movimento e descobrir com a repetição, um novo robô.

Nesta pesquisa, o meu propósito foi de fazer com que o aluno do preparatório de dança 
adquirisse o hábito de dar atenção para o que estava fazendo quando se movimentava, em relação 
ao gesto, a cada direção tomada no espaço, elaborando sua expressividade, dançando, tomando 
conta de cada estado sensório e perceptivo, mas que desenvolvesse, também o seu potencial 
físico-reflexivo (LOBATO, 2011).

Como bailarina/professora/pesquisadora, vejo a dança vivendo a vida, respirando, pen-
sando e sentindo o silêncio, dançando, ensinando, aprendendo, pensando em poesia, em cenários 
em que muitas vezes me encontro, pelos diversos lugares em que entro e em que saio, e com isso 
me construindo/desconstruindo, deixando o que vem de fora como conhecimento contaminar-se 
com o conhecimento que tenho dentro do meu próprio corpo.

Como atriz, vejo a dança como verdadeiro curto circuito. Isso é perfeitamente perceptivo 
para mim quando me aproximo de alguém que quer conhecê-la e que (se perceber a transfor-
mação dessa pessoa, não só física mais emocional) começa a olhar para si própria e no dia a dia 
da prática corporal vai descobrindo com a experiência, que pode ser o seu próprio mestre desde 
que entenda que seu corpo é este instrumento de descobertas e que deve aprender a usá-lo cons-
cientemente (SPOLIN 2010). Segundo Lobato (2011) “o corpo é o nosso limite de organização 
e desorganização para atingir a auto regulamentação, sendo esse argumento o “fio condutor” 
para se compreender que “é necessário entender a mecânica e a estrutura do “mover-se” para 
detectar os entraves que prejudicam o corpo para a comunicação e expressão autônoma” (p. 4).

2.3 O ensino da dança na oficina preparatória na ETDUFPA

Logo que passei no concurso para professora da ETDUFPA, em 1993, meu trabalho 
docente inicialmente era realizado com crianças. A ETDUFPA aceitava crianças para iniciar a 
dançar a partir de cinco anos de idade. Na época, dei partida aos meus estudos sobre a consciência 

16 Em 2003, eram poucos os alunos de dança, principalmente aqueles da dança clássica, que participavam 
destas oficinas. Diferente do que acontecia quando era oficina ou curso de balé clássico.
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corporal e, com isso, a todos esses questionamentos em relação a ser uma atriz/bailarina e ser 
professora ao mesmo tempo.

Após realizar especialização na Faculdade de Arte do Paraná (FAP), consultei o diretor 
da Escola de Teatro e Dança da UFPA se poderia ministrar Curso de Extensão sobre consciência 
corporal/dança. O assunto fazia parte de meus estudos de 1999, sobre a consciência corporal e 
a criança de 05 a 07 anos. Na especialização, discutiu-se sobre que dança ensinar para criança. 
Falou-se muito da questão das aulas de balé clássico e de sua construção óssea ainda em formação. 
Discutida foi também a questão do desenvolvimento da criatividade e as atividades lúdicas. Neste 
curso de especialização, a maioria dos professores matriculados para desenvolver o estudo da 
consciência corporal/dança apostava em aula de dança, distante do mecanicismo do balé clássico.

Discutimos sobre a consciência corporal e falamos sobre o tratamento que o professor de 
dança deveria dar aos seus alunos pequenos, ou seja, alunos em formação corporal. Seria correto 
deixar que as crianças entrassem diretamente nas aulas de balé clássico sem ter despertado 
que seu corpo é segmentar, moldável, por exemplo? Que o tempo do movimento pode acelerar 
e desacelerar e o espaço com isso pode se bifocar ou ser focado? Ou seria mais interessante 
inserir a criança no conhecimento de seu próprio corpo para depois ingressar no mundo das 
técnicas, com consciência de seu esquema corporal e despertando também para o reconheci-
mento de sua imagem corporal?

Como professora que trabalhava com crianças ou com alunos iniciantes que estavam no 
conhecimento da dança, eu desejava ter outra atitude. Queria ter mais liberdade para experi-
mentar a dança sem ter que me preocupar com currículo e conteúdo programático antes de saber 
quem era o meu aluno. Experimentar métodos, metodologias em dança que pudessem trazer para 
este aluno de pouca idade o prazer de praticar o movimento e provocar a se sentirem plenos nas 
atividades praticadas, brincando, jogando, aprendendo. De acordo com meus objetivos, passei a 
questionar: como iria falar com crianças sobre corpo e dança sem fazê-las perder a vontade da 
descoberta pelo movimento? Fazê-las perceber que sem sentimentos, ou seja, movimentando sem 
sentimentos, sem plenitude, sem pensar o que realmente seu corpo quer dizer? Que atividades 
lúdicas poderiam ser aplicadas que possibilitassem a vivência integral e interna de seu corpo, 
aos universos mágicos e infantis?

Marques (1999) diz que ao se trabalhar com a linha da improvisação, encaram-se 
preconceitos por parte daqueles que praticam, ou que são públicos das danças acadêmicas. Não 
considera uma dança improvisada como dança artística. Ou seja, é uma forma de expressar que 
não recebe o status de dança, porque para a maioria das pessoas, dançar mesmo é quando se 
pratica o balé clássico. A autora apresenta uma vasta nomenclatura que designa a dança sem o 
propósito técnico (assim a consideravam) de dança criativa, dança educação, dança educativa 
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e também de expressão corporal. Essas aulas 17 são consideradas aulas/laboratório que muitos 
acreditam ser práticas para ser feitas por pessoas que não são capazes de executar (o virtuosismo 
do balé clássico) ou outras modalidades de dança.

Explica ainda a autora que os estudos labanianos estão entre os conceitos de não-dança, 
por serem pura experimentação. Mas o que seria realmente a dança educativa? Como apresen-
tar um estudo preparatório em dança didaticamente sistematizado sem perder como assevera 
Marques “seu tom inovador, sua dinamicidade, imprevisibilidade, indeterminação” (1999, p. 46). 
A autora conta que Laban almejava criar um estudo de dança que “oferecesse possibilidades as 
crianças e os adolescentes de explorar e de expandir, representar e colocar seu eu no processo 
de configuração de gestos e movimento” (p. 46). Todavia, acrescenta que

cursos que sistematizam o ensino da dança muitas vezes adotando um compor-
tamento imposto por normas rígidas e estipulado, por normas externas à arte, 
esses correm o risco de se homogeneizar e universalizar teorias que insistem 
serem até dominantes nas sala de aula de dança influenciando o pensamento 
pedagógico dos artistas de modo a alijar a arte ensinada no contexto da arte 
criada (MARQUES, 1999, p. 47).

É o caso de escolas que começam o ensino da dança ministrando aulas de balé clássico 
e propagam que este ensino deve vir em primeiro lugar e com isso uma série de crianças co-
meçam ainda hoje seus conhecimentos sobre a dança, com o clássico. Como artista/educadora, 
reconheço que devemos nos reencontrar com o nosso tom inovador. Contudo, com cuidado para 
não cairmos mais uma vez no conservadorismo, como aconteceu com Martha Graham, que virou 
uma técnica, com Rufolf Laban que em nosso país transformou-se em método.

Talvez seja uma das razões porque citada autora aconselha os professores a fazerem re-
flexões sobre qual ensino de dança estamos falando, sobre o que queremos fazer em relação ao 
dançar, convidando a refletir, por exemplo, sobre que dança queremos ensinar e para quem. Por 
isso, acredito que as disciplinas dos cursos de dança devem incentivar pesquisas contínuas que 
possam desenvolver práticas pedagógicas significativas para deixarmos de praticar um ensino 
autoritário escolhido sempre pelo professor, que – seguindo ditames sistêmicos – deve apresentar 
um conteúdo estipulado sem antes mesmo saber quem é aquele aluno, que mundo traz para se 
apresentar, o que conhece de seu corpo. Questões como: Que compreensão tem este aluno de sua 

17 São aulas que chamamos na ETDUFPA de interpretação. Lembro que, em 1999, apresentamos também 
um resultado com coreografia com as alunas de cinco a sete anos. Este trabalho se chamou O Cupido 
e a Psiquê. O trabalho falava da mitologia grega e fiquei surpresa de ter visto o efeito que esta história 
causou nas alunas. Convidei uma aluna de outra turma de dança (quatorze anos) para fazer a Psique e as 
alunas pequenas faziam o cupido. Passamos bastante tempo lendo e contando essa história e isso foi tão 
bem aceito pelas pequeninas que elas contavam essa história a todos que conheciam. Todavia, suas mães 
foram contra porque achavam que suas filhas deveriam apresentar uma dança clássica com as roupas 
apropriadas. Nesta dança, a Psique era vestida com um manto vermelho que, na coreografia, significam 
as lágrimas que Psique derramou quando desapareceu Cupido. Nestas aulas, brincamos de fazer teatro, 
de descobrir personagens e até de feitura de cena.
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imagem corporal? Como vou desenvolver um estudo corporal com crianças para que o resultado 
seja o de introduzi-las em curso de dança? são relevantes quando se planeja um curso de dança. 
Entretanto, nada disso será tão importante se não for transformada a rigidez, a inflexibilidade, 
a ideologia autoritária, a visão mecanicista e colonizadora que impera nas hierarquias da dança.

Como professora de dança e desejosa de uma nova maneira de se falar em dança, pensei 
que poderia oferecer às alunas iniciantes um pré-aprendizado sobre o corpo que pudesse deixá
-las conectadas às diversas linguagens da dança que iriam conhecer no Curso de Formação para 
Bailarinos (etapa seguinte na formação). Dessa maneira, passei a refletir sobre minha prática 
docente, pois acredito que devemos realmente pensar a educação em dança no mundo contem-
porâneo, quer no âmbito artístico-profissional, quer na escola básica; o que significa dizer que 
nós, professores de dança, devemos repensar todo esse sistema de valores e de ideias que foi 
concebido desde o século XVIII e incorporado ao pensamento educacional ocidental apresentando 
objetivos educacionais fragmentados e universalizantes (MARQUES, 1999).

Apresentei para estudos do preparatório de dança para criança princípios como o do 
pensar/educar/integrando/interagindo que na realidade são princípios de uma nova educação. 
Entretanto, que caminho seguir? O caminho da dança educativa? Os rastros da dança criativa? 
Ou provavelmente da expressão corporal?

Tratava-se de nove alunas que escolheram ou foram levadas por seus pais para aprenderem 
dança. Queriam ingressar no estudo da dança, mas seus pais se interessavam por uma dança que 
também viesse ajudá-las no seu crescimento como pessoa. Imaginei que melhor seria optar por 
um estudo de dança que tivesse finalidade e intenção artística e que pudesse fazer do processo 
criativo um dos elementos que compusesse esta dança. Marques comenta que “estes tipos de 
danças estão engajadas no fazer/pensar dança e, portanto, arte. Na verdade são estes processos, 
que mais permitem ao aluno experimentar, sentir, articular e pensar a arte como criador e sujeito 
do mundo” (2007, p. 33).

A criação do processo para ser desenvolvido na oficina recaiu sobre o contexto do aluno 
e com isso minha descoberta sobre quem era aquele aluno que estava chegando à sala de aula. 
Interessei-me principalmente por suas realidades vividas, percebidas e imaginadas (conhecida 
ao longo da oficina através de questionário anamnésico e do desenho da figura humana), ou seja, 
interessei-me antes de tudo por saber quem eram aquelas alunas, para em seguida escolher os 
conteúdos que seriam desenvolvidos durante as oficinas. Segundo Marques, proposta como a 
que fiz a estas alunas do preparatório de dança, tendo o aluno como “um dos interlocutores para 
fazer-pensar dança e as relações sócio-político-culturais dos mesmos em sociedade” (2007, p. 32).

Com essas crianças não poderia de maneira alguma optar por ensinar uma dança de passos 
marcados ou de percepção corporal, centrada somente no movimento/corpo, porque segundo 
Marques (2010) não sugerem necessariamente a leitura da dança/arte. Para o curso preparatório 
de dança, optei por uma metodologia corpo/ludicidade preocupada com as relações entre respirar, 
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conexões ósseas, organização muscular e, ao mesmo tempo, levada a desenvolver através das 
atividades lúdicas o potencial criador e renovador das alunas.

Como professora e pesquisadora da turma do preparatório de dança, escolhi um processo 
em dança que justamente como diz Marques (2010) fosse “o nexo entre o movimento e tudo mais 
que está no trabalho [de dança] (…) que cria significado, que cria a teatralidade e encoraja o en-
volvimento do público” (MARQUES, 2010, p.116). Contudo, a autora ainda chama atenção sobre 
o ato de ensinar e o de aprender a dança pontuando a função do professor de dança dizendo que:

O professor ao desempenhar seu papel pedagógico de leitor crítico da dança/
mundo, desdobra, ramifica o seu papel de educar e de ensinar em muitos outros 
papeis: ele deve saber ler criticamente a dança/arte sob viés não só do apre-
ciador, do produtor e do diretor, mas também, pelo menos, do ponto de vista 
do intérprete, do coreógrafo e do pesquisador. Somente assim poderá ensinar 
a dança/arte de forma ampla, crítica, entrelaçada e relacional (MARQUES, 
2010, p. 49).

Reforçando que o mais importante no exercício de professor “é poder experimentar, 
relacionar recompor e reconfigurar os papeis da dança entre si, sobrepô-los, justapô-los, reorde-
ná-los” (MARQUES, 2010, p. 48) e não ensinar seus alunos através dos treinamentos a serem 
somente práticos e eficientes, aprendendo a dançar dançando, transformando-os em máquinas 
que funcionam ou não e não como pessoas que são e podem ser (MARQUES, 2010).

Para esta pesquisa apresentei processo em dança que denominei de processo jogo/dança 
em que selecionei para entrelaçar ao conhecimento das atividades lúdicas exercícios do Sistema 
Laban/Bartenieff, da improvisação e dos jogos teatrais, para falar de uma dança deslocada da 
dança de visão tradicional, do velho discurso cartesiano.

O Sistema Laban/Bartenieff auxiliou-me a desenvolver a reflexão inicial das crianças 
não sobre dança, mas sobre movimento. As alunas aprenderam a respirar, a preencher espaços 
do corpo, a usar o corpo na interação espaço/dança/espaço, observando sua dança, tanto a que 
vem de seu corpo quanto a que vem dos corpos de seus colegas, curtindo a dramaturgia que 
reúne cada pausa, cada respiração observada e sentida. Cantar em vogais e, ao mesmo tempo, 
pensar sobre o seu próprio corpo.

Os laboratórios com os exercícios de Laban ou os de Bartenieff levaram-nas a perceber 
corpos, comportamentos das pessoas não apenas nas atividades durante as aulas, mas também 
quando estavam fora da escola. Assim passaram a se interessar pelo movimento de seu cachorro, 
passaram a observar como respiravam seus gatinhos e como iam desmanchando quando queriam 
descansar. Falavam-me das observações que faziam de suas amigas, modo de andar, de sacudir os 
braços, bem como passaram observar como seu pai falava, como sentava sua mãe. Tudo passou 
a ser motivo para associarem às aulas, ou a algum exercício solicitado.
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Ao longo das experimentações, usaram suas observações, até como sequência coreográfica. 
Na peça A vovozinha e a história da Matinta Perera, as alunas fizeram a dança da despedida 18 
e, neste momento, todas tinham uma espécie de pano branco na mão. Ziguezagueavam pelo 
espaço espanando o ar com esses panos brancos. Depois jogavam para cima. O movimento de 
ir em busca do tecido, que plainava pelo espaço, fazia com que se deslocassem e fossem mais 
para o centro do espaço, da cena. Quando se encontravam no centro falavam em blablação 
sobre o desaparecimento da vovozinha: Onde está a vovozinha? Era a pergunta que se faziam 
e esse foi o papel do jogo teatral na oficina: o de fazer com que pensassem o problema (foco) e 
improvisadamente descobrissem uma solução.

A improvisação me auxiliou a iniciar a performance com as crianças. Todas elas adora-
vam fazer as performances no final de cada aula. No começo, falavam muito as alunas. Eram 
bastante agitadas. Fazer performance com suas próprias criações foi a estratégia que achei para 
que me contassem histórias e começassem a se concentrar, dar mais atenção para o que estavam 
fazendo o mesmo acontecendo para o que estavam dizendo.

Para organizar os improvisos, cada uma fazia o que queria e até escolhia se queria fazer 
junto com alguém ou separado. No início, recebi muitos “não professora, não quero fazer”, num 
tom muito sério, que me impedia de insistir, mas depois foram se dividindo em grupos, escolhendo 
ao qual queriam pertencer. Muitas vezes fazíamos parte de um deles (eu e as alunas assistentes), 
pois percebi que se sentiam mais seguras com nossas presenças. Observei que a maioria tinha 
vergonha de se mostrar, até mesmo brincando e isso era visível quando escolhíamos fazer o 
jogo da estátua. As primeiras estátuas eram pouco expressivas. Parecia que as alunas estavam 
se controlando. Era esta a sensação que me davam, que elas estavam contidas, muitas vezes 
até demonstrando falta de humor a ponto de se recusarem a participar mesmo quando as mais 
extrovertidas as convidavam para a brincadeira. Para elas, o jogar não era dançar e, às vezes, 
bem no início do primeiro semestre perguntavam “professora quando vai ter aula de dança?”.

Consegui arrancá-las de suas covinhas (de dentro delas mesmo) com o jogo de escrever 
o nome como o corpo. Era um jogo difícil, mas todas gostavam de dar conta de fazer e de depois 
ter o que contar na roda das discussões que eram feitas no final das aulas. As tímidas deixaram 
de ser. Começaram a agir com mais propriedade de seus gestos e como diz Lobato (2011, p. 5) 
“seus movimentos ganharam mais significado porque foram ativadas as sensações físicas através 
dos músculos, das articulações, dos ossos e órgãos internos que promovem a unidade orgânica 
que constitui o homem e que, nesse caso, digitaliza sua comunicação”.

Aprenderam que podem olhar com seus corpos para todos os lados do espaço e com isso 
descobriram que podem ver por qualquer lugar que não seja só com o seu olho (aquele que tem 

18 Em vários sentidos. Despedida das aulas, despedida das amizades, despedida da vovó, despedida da ofi-
cina, mas com data já marcada para um novo encontro com a dança, no Curso Experimental de Formação 
para Bailarinos.
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na face), mas principalmente sentir a sensação que está vendo o espaço com um olho imaginário. 
Pensando assim transcrevo as palavras de Lobato (2011) que nos diz que:

É preciso incentivar no homem sua capacidade de inovar, criar e se surpreender 
consigo mesmo. Devemos fundar novas formas de sociabilidade e promover 
a aproximação das pessoas, impulsionar o maravilhamento do cotidiano e o 
desejo do extraordinário. É urgente um convite para descobrir o prazer do dia 
a dia criativo e acreditar que é possível construir um mundo sem hierarquias no 
qual todos os homens são iguais porque são diferentes (LOBATO, 2011, p. 3).

A prática dos jogos teatrais, nas oficinas, complementaram, no segundo semestre, a 
preparação das alunas para a realização de seus desejos que era o de ingressarem no curso de 
formação para bailarinos, na ETDUFPA. Como professora, pensava em integrar as alunas ao 
curso citado, como alunas de dança que já dialogassem sobre seus corpos, sobre técnica corpo-
ral e que fizessem parte das discussões sobre corporeidade, mas posso afirmar que também me 
possibilitaram a oportunidade abdicar de ser um professor adestrador, autoritário e em vez disso 
passando assumir, como asseverou Lobato (2011),

o jogo e o risco de descobrir a cada solicitação, suas potencialidades de res-
postas, sua prontidão. Isto implica não homogeneizar, não dissimular as dife-
renças e sim de experimentá-las nos diálogos das complexidades dos sujeitos. 
A sabedoria consiste menos no acúmulo de significações ensinadas e mais 
na capacidade de negá-las para produzir novos conhecimentos com base nas 
próprias vivencias (LOBATO, 2011 p. 3).

Dessa forma, meu propósito foi que se matriculassem em tal curso alunas entusiasmadas 
em aprender dança, e os novos professores de referido curso, de posse do relatório do professor 
da oficina preparatória, escolheriam para que sala de balé clássico a aluna, de acordo com sua 
ficha analítica, na qual também constava uma avaliação individual, iria. Os resultados eram 
discutidos em reunião de professores e selecionávamos os alunos de acordo com os resultados 
anteriores. Esse conhecimento iria facilitar o diálogo sobre o aprendizado do corpo entre o aluno 
e o professor da disciplina do curso em questão.

2.4 Avaliação diagnóstica como procedimento metodológico

O primeiro passo dado em direção ao processo de percepção da consciência corporal das 
crianças envolvidas nas oficinas da pesquisa foi delinear o seu perfil (nos pré-testes psicomotores 
e de desenho da figura humana) quanto às funções que compreendem a estrutura do esquema 
corporal. Esta fase inicial das aulas no primeiro semestre de 2003 dava-se no sentido de poder 
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compreender qual seria a capacidade de entendimento do alunado sobre o grau de desenvolvi-
mento do esquema corporal e que leitura faziam de sua própria imagem. Chamei esta fase de 
avaliação diagnóstica por ser a diagnose um instrumento de compreensão do estágio corporal do 
aluno. Tentava compreender que corpo era aquele que chegava em minha sala de aula, precisava 
compreendê-lo para tomar decisões suficientes e satisfatórias, como diz Luckesi (1990).

Nessa avaliação, muitos foram os questionamentos que surgiram, tais como: como sa-
ber em relação ao conteúdo, às necessidades e pré-requisitos que essas alunas poderiam já ter 
desenvolvido e os que ainda não faziam parte de suas percepções Questionamentos como este 
foram importantes para concretização deste estudo, porque possibilitou saber o que o aluno já 
conhecia de seu próprio corpo, visto que não seria possível selecionar conteúdos, carga horária, 
metodologia sem saber o que aquelas alunas traziam de conhecimento sobre seu próprio corpo 
e do mundo que as cercava. A diagnose permitiu o desenvolvimento de um trabalho corporal 
com as alunas das oficinas preparatórias de dança sem comprometer todo o trabalho futuro e 
principalmente sem estar comprometendo o progresso das mesmas.

Libâneo (1994) aponta o que seja avaliação na escola, definindo-a como um instrumento 
que deve acompanhar o aluno e o professor passo a passo no processo de ensino-aprendiza-
gem. Este autor explica que o uso da avaliação todos os dias na sala de aula não como um ato 
opressor, mas como observação que auxilia o professor a sentir e compreender os trabalhos em 
conjunto com os alunos, o progresso, as dificuldades, obtendo neste convívio a oportunidade, 
principalmente de o professor colaborar com os alunos, reorientando-os para que possam saltar 
livremente para um novo passo no conhecimento.

Explica ainda Libâneo (1994) que a avaliação deve também permitir que tanto professor 
como aluno possam avaliar o nível do trabalho escolar. Assim, é possível perceber que a avaliação 
é uma tarefa complexa não podendo ficar reduzida a notas e a conceitos. Afirma que a avaliação 
é um caminho para que o professor possa decidir sobre o seu trabalho, pois ao detectar os obs-
táculos toma a sua decisão sobre o que deve ser feito para superá-los, podendo desta maneira 
escolher o que usar na fase seguinte.

Informa-nos ainda o autor que a avaliação segue três funções que são: pedagógico-didática, 
de diagnóstico e de controle. Complementando o assunto, Libâneo (1994) explica que

estas funções da avaliação diagnóstica atuam interdependentes. A função pe-
dagógico-didática está referida aos próprios objetivos do processo de ensino e 
diretamente vinculada às funções de diagnóstico e de controle. A função diag-
nóstica se torna esvaziada se não estiver referida à função pedagógico-didática 
e se não for suprida e alimentada pelo acompanhamento do processo de ensino 
que ocorre na função de controle. A função de controle sem a função de diag-
nóstico e sem o seu significado pedagógico-didático, fica restringida a simples 
tarefa de atribuir notas e classificação” (p. 198-199).
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Tendo em vista os objetivos desta pesquisa, detive-me a fazer as investigações pertinentes 
ao corpo, na função diagnóstica.

Libâneo (1994) diz que a função diagnóstica é realizada não só no início dos trabalhos 
escolares, mas durante e até o final dos mesmos, sendo que inicialmente ela é capaz de verificar 
as condições prévias dos alunos para poder introduzi-los em um novo assunto, levando o nome 
neste momento de sondagem. A partir deste instante, o professor pode acompanhar o que está 
sendo transmitido, o que está sendo assimilado e auxiliar o aluno a superar as dificuldades en-
contradas, apreciando resultados, corrigindo falhas, esclarecendo dúvidas, estimulando-o aos 
resultados positivos.

Com este procedimento, o professor pode avaliar como ele próprio está conduzindo seu 
trabalho, ou seja, se o que está ensinando está conduzindo o aluno para o objetivo a ser alcançado. 
Ao adotar um objetivo punitivo, é ignorada a complexidade de fatores que envolvem o ensino, tais 
como: informação, métodos e procedimentos do professor, situação social dos alunos, condições 
e meios de organização do ensino, os requisitos prévios que têm os alunos para assimilar maté-
rias novas, as diferenças individuais, o nível de desenvolvimento intelectual, as dificuldades de 
assimilação devidas às condições sociais, econômicas, culturais adversas dos alunos. A avaliação 
deve servir para fazer o aluno crescer, visto que o objetivo do processo de ensino e de educação, 
independente de ser esta educação básica ou em arte, é “desenvolver suas capacidades físicas e 
intelectuais, seu pensamento independente e criativo e isso tudo adquirido através de conteúdos 
práticos e teóricos, integrando este aluno ao social” (LIBÂNEO 1994, p. 200-201),

É nesse sentido que Luckesi compreende a avaliação diagnóstica:

Aquela assumida como um instrumento de compreensão do estágio de apren-
dizagem em que se encontra o aluno, tendo em vista tomar decisões suficien-
tes e satisfatórias para que ele possa avançar em termos dos conhecimentos 
necessários. Deste modo a avaliação não seria tão somente um instrumento 
para a aprovação ou para reprovação dos alunos, mas sim um instrumento de 
diagnóstico de sua situação, tendo em vista a definição de encaminhamentos 
adequados para sua aprendizagem. Se um aluno está defasado, não há que pura 
e simplesmente reprová-lo e mantê-lo nesta situação (1990, p. 52).

A avaliação diagnóstica visa auxiliar professor e aluno no processo de superação de difi-
culdades no ensino e na aprendizagem, sendo este instrumento próprio para o avanço do aluno. 
Se certo conhecimento é essencial para a formação do mesmo, deverá adquiri-lo. Na pesquisa, 
retomei os estudos das atividades lúdicas por ter necessidade de fazer com que aquelas alunas 
pudessem viver mais suas experiências e desabrochar seu conhecimento corporal. No caso, a 
criança interessada em aprender dança como parte cultural de seus conhecimentos deverá de-
senvolver um programa adequado à sua necessidade, que para Luckesi significa “a formação 
de suas convicções, afetivas, sociais, políticas, significa o desenvolvimento de suas capacidades 
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cognoscitivas e de suas habilidades psicomotoras, enfim, sua capacidade e seu modo de viver” 
(Luckesi, 1990, p. 52).

A escola é responsável pelo desenvolvimento das capacidades cognoscitivas do educando 
em articulação com todas as habilidades, hábitos e convicções do seu viver, dando ênfase à ca-
pacidade de analisar, compreender, sintetizar, extrapolar, comparar, julgar e escolher, bem como 
decidir. Portanto, por meio da aplicação da avaliação diagnóstica nesta pesquisa, quis averiguar 
a condição de minhas alunas, para que pudessem conhecer a visão do mundo que estavam atra-
vessando. Luckesi (1990) aconselha:

à apropriação do conhecimento da avaliação diagnóstica, para que o ensino se 
torne democrático evitando que se pratique os velhos hábitos da escola básica, 
no sentido de impor conteúdos muitas vezes dispensáveis no currículo e no 
aprendizado do aluno (p. 52).

Foi pensando no aprendizado futuro das alunas da oficina preparatória (Curso Experimental 
de Formação para bailarinos), que essa etapa diagnóstica, inicial, de sondagem, tomou propor-
ções bem maiores do que se pensava inicialmente; tanto que passou a se constituir o objeto do 
estudo sobre o qual me detive na pesquisa de mestrado, baseando-me na proposta metodológica 
de 1999, obedecendo as observações dos resultados. Esta proposta virou o processo que foi se 
desenvolvendo em sala de aula, mas sempre de olho nas transformações, nas necessidades de 
trocar de jogo, perceber esta hora, dialogar corporalmente.

De que me serviria como professora (e para que valeria para as alunas) começar a dar 
aulas sobre a técnica da dança clássica ou moderna, pós-moderna ou contemporânea, se na 
realidade o receptor ainda não viu nem percebeu o seu corpo? Ou pelo menos, parte dele e muito 
menos o espaço onde seu corpo se move e como se move? E o porquê desse mover?

Tais questionamentos levaram-me a imaginar qual seria o comportamento deste aluno 
durante a sua trajetória no uso das diferentes técnicas e estilos de dança pelas quais caminharia 
durante seis anos (prazo para o término do curso na ETDUFPA). Estaria este aluno que, sem 
passar pelo preparatório, aberto às diversidades da linguagem da dança, ao entendimento da 
técnica e de seus diferentes focos, ao posicionamento corporal, a diferentes formas de locomo-
ção no espaço, tempo, ritmos? E quanto a ser avaliado em questões técnicas e artísticas? Ou 
de participação? E que proveito poderia o aluno tirar de um curso que não fosse colaborar em 
termos da educação, de enriquecimento de conhecimento, de como viver a vida, de como se co-
locar dentro da sociedade, de como enfrentar o inesperado, de como viver «globalizantemente» 
e continuar integrado?

Provavelmente, não seria capaz de responder a todos esses questionamentos que levantei, 
considerando ser a reforma do pensamento o desafio do desafio. Porém, Morin (2001) afirma que:
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o desenvolvimento de uma democracia cognitiva só é possível com uma re-
organização do saber e esta pede uma reforma do pensamento que permita 
não apenas isolar para conhecer, mas também ligar o que está isolado, e nela 
renasceriam, de uma nova maneira, as noções pulverizadas pelo esmagamento 
disciplinar (p. 104).

Alude o citado autor que:

A reforma do pensamento é que permitiria o pleno emprego da inteligência para 
responder a estes desafios e permitiria a ligação de duas culturas dissociadas.
Trata-se de uma reforma não pragmática, mas paradigmática, concernente a 
nossa aptidão para organizar o conhecimento. Todas as reformas concebidas 
até o presente giraram em torno desse buraco negro em que se encontra a pro-
funda carência, de nossas mentes, de nossa sociedade, de nosso tempo e, em 
decorrência de nosso ensino. Elas não perceberam a existência desse buraco 
negro, porque promovem um tipo de inteligência que precisa ser reformada. 
A reforma do ensino deve levar à reforma do pensamento e a reforma do pen-
samento deve levar à reforma do ensino (MORIN, 2001, p. 20).

Bradar pela reforma do pensamento antes das reformas curriculares seria, a meu ver, o 
primeiro passo para que se pudesse praticar uma escola livre das amarras cartesianas, tão iso-
ladas, tão compartimentadas, tão especializadas, mas impedidas de articular os saberes uns aos 
outros considerando que “a aptidão para contextualizar e integrar é uma qualidade fundamental 
da mente humana que precisa ser desenvolvida e não atrofiada” (MORIN, 2001 p. 20).

Acredito que, ao se pesquisar sobre prática pedagógica realizada com crianças, deve-se 
refletir sobre um trabalho docente de maior qualidade didática que priorize o desenvolvimento 
pleno do aluno. Tornando-se necessário, portanto, além da escolha dos conteúdos e técnicas a 
serem trabalhados com as crianças elaborar atividade que contemple a infância e suas especi-
ficidades. Neste sentido, justifica-se meu interesse de trabalhar com a ludicidade que “permite 
a livre expressão do esquema corporal, da curiosidade, da criatividade, da espontaneidade, da 
fantasia e da imaginação” (LUCKESI, 2000, p 53).



3 O SER E O FAZER DO HOMO LUDENS

Huizinga entendia o jogo como função da vida, o jogo como base 
da civilização. O corpo é função da vida, o corpo é base da civi-
lização. O corpo que joga e brinca, pode, portanto, ser compre-
endido como função da vida, como base da civilização.

Isabel Marques

Nossos antepassados já sabiam da importância do jogar no processo de desenvolvimento 
integral do ser humano. Aristóteles após vários estudos dos aspectos humanísticos dividiu o 
homem em homo-sapiens (aquele que sabe e conhece), homo-faber (aquele que produz e faz) e 
homo-ludens (aquele que brinca e cria). Brincando e criando através de suas atividades, o homem, 
ou o homo-sapiens, desabrochou, eclodindo a criatividade e revelando o homo ludens que cada 
um tem dentro de si (HUIZINGA, 2002). O homem é lúdico por natureza. Somos uma oficina 
de criatividade visto que existe dentro de nós a vontade de criar, de jogar, provando com isso que 
“se brincamos e jogamos e temos consciência disso é porque somos mais do que simples seres 
racionais, pois o jogo é irracional” (HUIZINGA, 2000, p.6).

O aprofundamento sobre as diversas funções da ludicidade e a busca por saber onde está 
o lúdico me fez, como pesquisadora/professora das oficinas preparatórias de dança, defender a 
idéia de que as atividades lúdicas desenvolvidas através do jogo são facilitadoras do processo de 
ensino e de aprendizagem no desenvolvimento principalmente da infância. Entretanto, ao longo 
do exercício docente, fui compreendendo que a ludicidade é importante para o ser humano em 
qualquer idade. Logo, propiciar situações em sala de aula de dança com os jogos é oferecer ao 
aluno de dança um desafio. Como professora do curso, criei um ambiente para as oficinas pre-
paratórias de dança composto de elementos motivacionais em que as crianças que ali estavam 
para aprender sobre seus corpos, antes de tudo pudessem ter prazer enquanto realização das 
atividades lúdicas através dos jogos.

Organizei atividades lúdicas dessa forma para os alunos pela certeza de que iriam divertir-
se, mas principalmente pensando que pudessem extrair com essa atividade, matérias suficientes 
para gerar conhecimentos, e que levassem as alunas da oficina preparatória a pensarem os con-
teúdos desenvolvidos em sala de aula, com motivação.
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3.1 O lúdico, o jogo e a brincadeira

Você nunca pode forçar o que está fazendo. Quanto mais forçar, 
menos acontece. Nos melhores momentos é como se estivesse 
tomado por um certo poder. Esse poder toca você e você se torna 
o instrumento.

Art Farmer

A necessidade de abordar a ludicidade na Oficina Preparatória de Dança através das 
atividades lúdicas adveio inicialmente da importância do lúdico no processo de ensino-apren-
dizagem da dança e das observações feitas no primeiro semestre de 2003 no que diz respeito 
ao desenvolvimento do ato de conhecer as alunas. O entendimendo do esquema corporal e da 
imagem corporal foram os primeiros passos tomados por mim na época.

Nos estudos em foco, além de dar continuidade ao desenvolvimento de possibilidades 
motoras das alunas, alavanquei os jogo teatrais como condutores para pontuar a ludicidade, que é 
uma das formas mais expressivas de socialização e aprendizagem da criança (também do adulto) no 
desenvolvimento de suas vidas. Falar de lúdico é falar de jogo, de brinquedo e de brincadeira. É o 
mesmo que dizer possibilidades de produzir conhecimento, aprendizagem, e de desenvolvimento.

Segundo Marques:

a manipulação dos brinquedos depende do corpo: boneca, carrinho, cinco 
Marias. Boneca de pano, carrinho de autorama, cinco Marias pequeninas, bola 
de plástico: a percepção tátil, auditiva, cinestésica e olfativa passa necessaria-
mente pelo corpo – pelas mãos, pelos olhos, pela cabeça: jogo da memória, 
quebra-cabeça, jogos de tabuleiros, ou de advinhação. As brincadeiras não 
existiriam se não existissem corpos que brincam: que brincam de esconder, 
de pegar, de correr, de agarrar! (MARQUES, 2009, p.1)

No Curso preparatório de 2003, no segundo semestre, as alunas puderam entrar em 
contato com uma “sala lúdica”, que, nesse tempo, existia na ETDUFPA. Era o local em que nós, 
professores, guardávamos os objetos cênicos que usávamos nas peças de teatro ou em coreogra-
fias. Escolhi este ambiente para que pudessem ter variedades de brinquedos para selecionarem 
e adaptarem as suas brincadeiras, mas também, por achar, que se íamos falar de ludicidade e 
estávamos dentro de uma escola de teatro e dança, não poderia haver lugar melhor para desvendar 
o lúdico com as alunas. É impossível esquecer a sensação de ter visto o tom de felicidade e de 
curiosidade surgido nas faces das crianças quando, pela primeira vez, convidei-as para entrar 
comigo naquela sala. As alunas ficaram encantadas com o ambiente, com os brinquedos que ali 
começaram a descobrir e, assim, passaram a selecionar aqueles com os quais mais se identifica-
vam para levar para sala de aula. Essas escolhas permitiam que arrumassem suas brincadeiras 
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e, com isso, iam surgindo cenários e movimentos que depois foram selecionados para fazerem 
parte da montagem coreográfica As junianas e suas brincadeiras.

Nossas aulas do segundo semestre, tinham por base a improvisação, que permitia às alunas 
estabelecerem ritmos aos brinquedos e às brincadeiras, surgindo dessas experiências, verdadeiros 
jogos vividos intensamente por elas. Recordo que a intensidade da brincadeira era tão grande 
entre elas que muitas vezes eu nem fazia questão de interromper, preferia, sinceramente, ficar 
observando e aprendendo com elas.

Comenta Marques (2009) que:

Em abordagens como essa, o corpo não é meio, canal ou instrumento, mas sim 
protagonista dos jogos e brincadeiras. Aquilo que sabemos, conhecemos, sentimos, 
entendemos, construímos em nossos corpos nos leva a estabelecer ou não múlti-
plas relações com os espaços e vivências lúdicas em nossa sociedade (2009, p.2).

Na verdade, a autora diz que:

O jogo e a brincadeira não necessitam sempre de suporte material, pois eles já 
estão no próprio corpo. O corpo é brinquedo, jogo e brincadeiras. O corpo que 
somos pode nos proporcionar situações e interações lúdicas sem necessaria-
mente estarmos apoiados nas canetinhas coloridas, nos recortes, nas massinhas, 
nos jogos de encaixe, nas bexigas, nas bonecas e nos carrinhos (embora esses 
suportes sejam todos extremamente importantes, necessários e significativos 
para os corpos que brincam). Corpos neles mesmos e por eles mesmos já brin-
cam, jogam, inter-relacionam-se brincando e jogando. O jogo e a brincadeira 
podem ser o próprio corpo (MARQUES, 2009, p 3)

Recordei com o comentário acima que, em sala de aula, as alunas adoravam quando 
fazíamos o jogo do estátua. Observava que entre elas, era um momento de muita concentração, 
mas também, prazer e divertimento. Isso tudo, sem deixar de ser sério 20. Concordo com Marques 
quando diz que o corpo é jogo, brinquedo e brincadeira, pois neste jogo do manequim, as alunas 
faziam o seu próprio corpo ser o brinquedo ao mesmo tempo, que brincavam. A aluna que servia 
de modelo vivia intensamente o prazer de perceber como seu corpo ia escalando o espaço. Era 
muito divertido quando o que estava armando o manequim colocava uma expressão de sorriso e 
na hora de moldurar o sorriso o modelo tentava não abrir a boca. Finalmente, vencido pela aluna 
do comando, relaxando, deixava estampado o sorriso no rosto.

Também observava que neste jogo as alunas experimentavam o corpo dando forma do 
côncavo, por exemplo, quando queriam que o modelo passasse a sensação de dor e a forma do 

20 O ato de brincar para a criança tem o caráter sério. É o seu trabalho, atividade através da qual ela desen-
volve talentos naturais, descobre papeis sociais, limites, experimenta novas habilidades, forma um novo 
conceito de si mesma e com isso aprendendo a viver avançando para novas etapas de domínio do mundo 
que a cerca. Foi o que pensei em conseguir desenvolver com essas crianças ao organizar as oficinas pre-
paratórias de dança. Que fossem aulas divertidas, mas sérias.
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convexo, quando queriam que expressasse liberdade, ou explosão. Esse jogo, também, levou-as à 
compreensão de que o corpo pode variar o nível espacial, como também, pode torcer, pressionar, 
socar, correr, parar, ser flexível, desfocado (ou focando para todos os lados), ou totalmente conti-
do. Nesse sentido, “o jogo e a brincadeira podem ser o próprio corpo” (MARQUES, 2009, p. 3).

Outro exemplo revivido dos momentos do brincando e aprendendo sobre o corpo, em 
sala da oficina preparatória em 2003, é o que exercitávamos de andar pelo espaço livremente. 
Num repente se fazia uma pausa e os alunos corriam para apoiar suas mãos em alguma parte 
do corpo do colega. Este jogo também proporcionava o despertar de suas percepções para os 
níveis em que ficavam seus corpos quando paravam subitamente e viravam estátuas. Ressalto 
que nas primeiras vezes esta pausa e a busca de tocar com a mão alguma parte do corpo do 
colega causava certo tumulto, mas, com a repetição deste jogo, foi havendo mais intensidade 
em suas vivências lúdicas.

Marques (2009) alerta que basicamente conhecemos nosso corpo quando somos capazes 
de saber como ele está, ou quando nos interessamos em saber como podemos organizá-lo. Busquei 
nas oficinas tanto na do primeiro semestre, como na do segundo semestre de 2003, fazer com que 
as alunas conhecessem seus corpos e começassem a entender que elas se moviam no espaço, mas 
que precisavam perceber como era feito este movimento, como surgia, de onde surgia. Andavam 
rápido, rapidíssimo, lento, lentíssimo, quase parando, câmara lenta. Pausavam e podiam sentir 
seus estados respiratório, ósseo, muscular, brincando com suas dinâmicas. Dirigiam seus olhares 
só para uma parte do espaço, ou focalizavam com os olhos de seus corpos, o espaço para todos 
os lados, que criavam vida, expressão, comunicação.

A brincadeira começava quando uma das palmas da mão criava olho. Neste jogo, a regra 
consistia em colocar um olho em cada parte do corpo do aluno para que finalmente pudesse 

Ilustração 1. Momento em que as alunas participavam do jogo do manquim 
(Fotografia do acervo da autora, 2003)
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entender que o corpo pode focar para todos os lados e ver o espaço, como também pode focar 
parte por parte do corpo, possibilitando com o exercício que o aluno inicie a entender a relação 
corpo/espaço, dentro e fora. Essa brincadeira permitia desfolhar milhões de outras brincadei-
ras, ver, tocar, afastar, comprimir, pressionar. No tocar, por exemplo, a brincadeira ficava muito 
divertida quando, com uma parte do corpo, tocava o corpo do outro e juntos percebiam que o 
corpo se dobra, se alonga. Às vezes, faziam de conta que seus corpos tomavam forma de agulha, 
parafuso, bola, espada, parede e deliravam entre um movimento pesado e /ou flutuante tornando-
se velhinhas, passarinhos, comunicavam-se com o céu e com a terra, vagando muitas vezes em 
giros, ou em voltas, ziguezagueando em serpentinas, ondulantes pelo espaço.

Prosseguindo nesta busca de entender a criança e seu relacionamento com o jogo, a dan-
ça e sua educação e a brincadeira através dos jogos, vali-me dos questionários, das entrevistas 
com pais e até mesmo dos depoimentos das alunas. Aos poucos, fui adentrando nas histórias 
de suas vidas e, assim, pude averiguar, por exemplo, quais eram seus rendimentos escolares. 
Fiquei sabendo também como elas se relacionavam em suas escolas e com seus pares. Essas 
informações responderam muitos dos meus questionamentos sobre seus comportamentos em 
sala durante as aulas de dança.

Tomei conhecimento, através de suas informações, que as aulas de Educação Física nas 
escolas onde estudavam eram feitas no dia de sábado e que os matriculados em dança, teatro ou 
música em alguma escola eram dispensadas das atividades de educação física. Sendo opcional, 
seus pais preferiram que estudassem dança em vez de ir ao sábado para suas escolas.

Para o início de meus estudos de 2003, qualquer tipo de informação sobre as crianças 
do estudo era de meu interesse, pois foi a maneira de entender quem eram e assim poder or-
ganizar, no dia-a-dia da sala de aula, um conhecimento para ser desenvolvido sobre conhecer 
seus próprios corpos para em seguida usá-los e prosseguirem nos estudos da dança. Entretanto, 
como professora, queria também auxiliá-las a melhorarem suas atuações em suas próprias vidas. 
Justificar, talvez, desta maneira, meu desejo de apresentar a essa população, ao longo do processo 
de ensino-aprendizagem da dança, uma dança/jogo e um corpo lúdico.

Kishimoto (2011) diz que, entre os educadores que procuram associar o jogo à educação, 
muitas dúvidas persistem (principalmente nas escolas regulares), sobre o uso dos jogos na edu-
cação infantil. Segundo a autora, eles querem entender “se há diferença, por exemplo, entre o 
jogo e o material pedagógico, se o jogo educativo empregado em sala de aula é realmente jogo 
e se tem um fim mesmo, ou é meio para alcançar objetivos” (p. 13).

As dúvidas advindas dos professores estão em principalmente saber se no momento em 
que aderirem aos jogos infantis terão que substituir os antigos materiais didáticos como: mapa 
mundi, livros e cartazes por objetos conhecidos por brinquedos. O comportamento destes faz 
com que se perceba que, para os educadores de escolas regulares, o jogo ainda não é visto numa 
conotação lúdica e o que temos assistido é que a maioria das escolas ressalta o saber intelectual, 
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não reforçando a presença do lúdico, nem fora, nem dentro de sala de aula (KISHOMOTO, 2011). 
Entretanto, estes mesmos pensamentos se fazem presentes em sala de aula de dança em que o 
professor (a maioria), não trabalha com os jogos (refiro-me aos teatrais, jogos infantis), preferem 
preparar seus alunos com metodologias mais tradicionais como do balé clássico, ou com estilos 
consagrados, como no caso da dança moderna.

Kishimoto alerta-nos dizendo que o uso dos brinquedos e dos jogos destinados a criar 
situações de brincadeiras em sala de aula nem sempre foi aceito, pois dependendo da criança, da 
família e da instituição infantil, o jogo tornou-se marginalizado. Diz ainda o autora que:

Se a criança é vista como um ser que deve ser apenas disciplinado para aquisição 
de conhecimentos em instituição de ensino acadêmico, não se aceita o jogo. 
Entende-se que a escola tem objetivo a atingir e o aluno a tarefa de adquirir 
conhecimento e habilidades, qualquer atividade realizada por ele na escola 
visa sempre a um resultado, é uma ação dirigida para a busca de finalidades 
pedagógicas. O emprego de um jogo necessariamente se transforma em um 
meio para a realização daqueles objetivos. Portanto, o jogo entendido como ação 
livre, tendo um fim em si mesmo, iniciado e mantido pelo aluno, pelo simples 
prazer de jogar, não encontraria lugar na escola (KISHIMOTO, 2011, p. 16).

O controle ao qual o corpo é submetido pode ser compreendido como fruto de uma visão 
dualista, que ainda se mantém predominantemente nos dias atuais. Em 2003, buscando teóricos 
que pudessem discutir este assunto, encontrei Sampaio (1997) e com ela seu estudo denominado 
de O corpo no cotidiano escolar (ou a miséria da pedagogia), no qual discutia o seu posicio-
namento crítico em relação a esse dualismo cartesiano na escola. A autora inicia a discussão 
afirmando que as salas de aulas ainda são vistas como “o mundo da seriedade e do trabalho” e as 
crianças são submetidas a regras que reafirmam a posição da escola entre imobilidade, atenção 
e aprendizagem. Nesta pesquisa não tenho a escola regular como ponto central da investigação. 
Todavia, acredito ser interessante mencioná-la (mesmo que seja breve) para acentuar ainda mais 
as diferenças encontradas entre as salas de aula de dança e as aulas da escola regular 21 (história 
de vida das alunas), apesar de saber que as escolas de dança têm também seus limites. Entretanto, 
não se pode esquecer que esse corpo da sala de aula da escola formal é aquele que chega até a 
sala de aula de dança travado, “pouco criativo”, e, muitas vezes, traumatizado, por ser tão vigiado 
e tão punido nas instituições de ensino. Afinal, para organizar um estudo sobre o corpo lúdico, 

21 A dança, apesar de estar prevista curricularmente na escola regular, ainda não tomou esse lugar e conti-
nua comparecendo para justificar as festinhas de fim de ano ou de alguma comemoração da mesma, sem 
o propósito de estar conectada com outras disciplinas presentes no currículo escolar como Português, 
História, Geografia, Matemática. Recentemente os alunos fizeram demonstração de Hip-Hop, mas essa 
dança não pertence ao currículo escolar. De 2007 a 2009, visitei escolas de periferia da cidade de Belém, 
de Ensino Fundamental e de Educação Especial (refiro-me em relação a escolas visitadas em Belém, 
Marabá, Bragança) e em nenhuma dessas escola encontrei a dança em seu currículo.
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querendo apresentar como instrumento de descoberta uma dança lúdica é necessário que se saiba 
os caminhos percorridos por esse corpo 22.

Como professora, mas também como artista-educadora, questiono: não estaria na hora 
de refletirmos sobre nossos ensinamentos? Não estaria na hora de conectar disciplinas, experi-
mentando, por exemplo, unir teatro com português, teatro com história, matemática com dança? 
Não estaria na hora de a dança também estar na escola, não só como participante das festinhas 
de fim de ano, mas como disciplina conectora das outras disciplinas? 23

Lembro-me que em 2003, a professora Dr ª Lia Braga (naquele momento, orientadora do 
meu projeto de mestrado) convidou-me para, durante um evento sobre educação na Universidade 
Estadual do Pará (UEPA), ministrar aulas com jogos para um grupo de professores que realiza-
vam Curso de Especialização em Educação Infantil. Neste encontro, trocamos conhecimentos 
em torno do assunto e aprendemos jogos teatrais. Experimentamos também jogos cantados e 
até dançados.

Percebi naquele convívio que a maioria dos professores, que estavam frequentando a 
oficina, buscavam novos conhecimentos. Queriam aprender a ser professores lúdicos e ver em 
sua sala de aula este sentido do jogo, de movimentar elegendo a mobilidade como símbolo do 
aprender, desbancando a imobilidade de ser sinônimo do aprendizado, e de corpo dócil, de ser 
sinônimo de disciplinado

A escola (seja formal ou de dança) dá pouca importância ao conhecimento básico sobre 
a natureza ativa, dinâmica, móvel da criança. São poucas as escolas que se preocupam com essa 
pedagogia. Essa ignorância traz uma série de problemas como a falta de criatividade, inibições 
(que ficarão muito mais rígidas quando esses já forem adolescentes, não dando para imaginar a 
situação quando chegarem à fase adulta) de competições não aconselháveis, que geram a insa-
tisfação dos alunos tornando-os emoldurados, robotizados 24 (READ, 1986).

22 Sobre o assunto, Lobato (2011) discute em seu artigo A Cultura lúdica como proposta para a desconstrução 
do Mito do “Homem Sério”. O texto comenta o paradigma construído na modernidade que desconsiderou 
o saber-fazer aprendido pela oralidade e pelos costumes. Segundo a autora, “brincar, jogar e rir foram 
considerados a partir de então como hábitos atribuídos a desocupados que, vadiando pela vida, não a 
levavam a sério, bem como não eram levados a sério”. Esse tipo de comportamento era incompatível com 
a pessoa que quisesse ocupar um status. Segundo ela, comparando “o corpo a uma massa de modelar 
vai adquirindo as marcas que se revelam exprimidas na fisionomia do seu modo de pensar, de sua men-
talidade e espiritualidade de cada época”. Certamente que este modo de pensar “o ensino-aprendizado 
(imobilidade=sabedoria) seja vestígio deixado por uma educação que nos ensinou que para ser uma pessoa 
educada teríamos que ser inapetentes para o movimento, sisudos e sem humor” (LOBATO, 2011 p 3).

23 Acredito que cada vez mais deveríamos como professores de dança estar fornecendo o conhecimento do 
corpo para sociabilidade e por isso devemos decididamente bradar pela presença da dança na educação 
como disciplina para formação do indivíduo e com isso como diz Lobato (2011 p.3) “desconstruir o corpo 
colonizado para que ele encontre suas estranhezas na busca de realizar a sua escritura performática através 
de sua bio-corporalidade. O fenômeno “mover-se” resignifica sensibilidade, territorialidades, história de 
vida, heranças culturais e genética que somadas resultam num discurso corporal pessoal e intransferível”.

24 Portanto, precisamos fazer com que nossos alunos entendam a mecânica e a estrutura do mover-se para 
que possam detectar eles mesmo seus limites e assim poder se possibilitar habilidades de se comunicar 
e de se auto expressar (LOBATO, 2011)
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A maioria das escolas ressalta o saber intelectual não reforçando a presença do lúdico 25, 
fora ou dentro de sala de aula. O que se ouve são professores da educação infantil alegando que 
as crianças já brincam muito por conta própria. Situação semelhante pode ser observada na es-
cola de dança. Quando digo situação, refiro-me ao modo de pensar sobre o lúdico na educação.

Observei por ocasião da organização da Oficina Preparatório de Dança (2003) que alguns 
pais não matricularam suas filhas em referido curso, porque, quando perguntaram em que con-
sistia, a escola respondeu que era um curso com base em um trabalho de consciência corporal/
dança dirigido a crianças que iriam iniciar a dançar. Presenciamos a desistência de muitos pais 
que estavam em busca do ensino do balé clássico e esse comportamento talvez aconteça pelo 
pouco conhecimento sobre a dança e a diversidade de seu ensino-aprendizado. Em Belém, a 
maioria das mães matriculam suas filhas em escolas de balé clássico e isso fez criar uma cultura 
de que bailarino é só aquele que consegue dançar nas pontas 26.

Compreendi com a experiência, que ao se oferecer um curso de dança que começa pri-
meiro pelo conhecimento corporal, através de jogos corporais, de improvisação, de jogos teatrais, 
a maioria dos pais não ficou interessados em matricular seus filhos. Disseram-me que preferiam 
que suas filhas fizessem o balé clássico. Foi aí que comparei o pensamento das professoras en-
trevistadas por Sampaio (1997) com os pais das alunas do Curso Experimental de Formação 
para Bailarinos da ETDUFPA, complementando o discutido dizendo que a escola, tanto de arte 
como a formal, tem seus limites e, por isso mesmo, nós, professores, precisamos refletir sobre a 
sociedade, pensar verdadeiramente sobre para onde estamos seguindo com nossos ensinamen-
tos. Temos que pensar se estão sendo eficientes, temos que refletir sobre os novos paradigmas e 
enfrentar os desafios de um mundo globalizante.

Acredito que este tipo de pensamento que os pais revelaram sobre o que fosse dança 
para eles, justificando suas atitudes até certo ponto, venha de um tradicionalismo das famílias 
colocarem suas filhas para serem bailarinas clássicas 27. Os pais achavam que suas filhas já 

25 Como educadores, precisamos nos alertar contra esse mal, pois como diz Lobato (2011, p. 3) “a celebração, 
o lúdico e a festa são essenciais para a renovação de nossos humores”. Devemos nos movimentar, entrando 
em contato com nossos espaços (interno e externo) para que possamos celebrar e brincar exorcizando 
nossos males, nos oportunizando a nos transformar, dando-nos a chance de ser, ainda outro, de sermos 
corpo mídia. Devemos ir em busca de novos fundamentos para educá-los que apresentem propostas 
que valorizem “a criatividade, o culto da sensibilidade, a busca da afetividade, o autoconhecimento, a 
arte do relacionamento, a cooperação, a imaginação e a nutrição da alma” (LOBATO, 2011, p. 3).

26 Hoje, em Belém, a visão está muita mais ampla no sentido de conhecer dança. As aulas de qualquer estilo 
de dança (cursos de dança) são concorridas pelos alunos da ETDUFPA e de academias da cidade e ainda 
trazemos poucos alunos do interir das cidades paraenses para estudarem dança na cidade de Belém. É verdade 
que os alunos de balé clássico (que só fazem balé clássico) ainda são escassos nas aulas de dança moderna 
e de Laban. Muito recentemente, alguns alunos de dança se dirigiram para as oficinas de teatro. Em 2009, 
trabalhei um campo de dança com alunos surdos e ouvintes. Compareceram alunos de teatro (ETDUFPA), 
mas não compareceu nenhum aluno de dança, nem da ETDUFPA ou de alguma outra escola de dança da 
cidade. Neste campo, compareceram psicólogos, educadores da Escola Fundamental (Especial e Formal).

27 Belém entre os anos de 1918 e 1957 tornou-se um celeiro do balé clássico. Belém recebeu nomes famosos 
da dança clássica como Anna Pavlova, no Teatro da Paz. O fato repercutiu na criação de grupos de danças 
clássicas locais, como também incentivou a presença em nossa cidade de solistas do balé clássico de outros 
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brincavam muito. Queriam mesmo é que elas aprendessem a dançar, que se apresentassem nos 
trabalhos de fim de ano da escola “que andassem com aqueles sapatos em ponta” inibindo talvez 
inconscientemente, com este modo de pensar, outro jeito de se aprender a dançar, pois como diz 
Marques:

Jogos e brincadeira que são nossos corpos nos educam e nos ensinam os jogos 
sócio-político-culturais. O universo das relações está misturado – nos corpos que 

sabem brincar e jogar, pois, sabem também relacionar (os elementos da lingua-
gem corporal) e relacionarem-se com o outro, ou, com os outros (2009, p. 04).

Brincar é a forma mais pura de interpretar, de cultivar valores de nossa cultura neste 
universo multifacetado em que vive a criança. Talvez seja a forma mais adequada de se inserir 
a criança na sociedade em que vive. “Valores, crenças, hábitos, costumes, regras, leis, moral, 
ética, sistema de linguagem e modos de produção são conhecimentos assimilados pela criança 
através das brincadeiras e jogos” (POEYS, 2006, p.115).

países e de outros estados do Brasil. Esses fatos também foram responsáveis pela abertura de escolas de 
balé clássico sendo mantidas até hoje, tornando-se o aprendizado do balé clássico algo tradicional entre 
as famílias paraenses (MOREIRA, 2009). O rompimento com os passos codificados e com a “mise-en
-scène” da dança clássica e a busca de uma linguagem corporal baseada em movimentos criativo se deu 
recentemente em Belém, (iniciou em 1970 e se consolidou em 1990). (MOREIRA, 2009).

Ilustração 2. Momento em que as crianças escolhiam os brinquedos (objetos cênicos) 
que estariam na coreógrafia As junianas e suasbrincadeiras  (Fotografia do acervo 
da autora, 2003)
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Conta Poeys (2006) que os jogos e as brincadeiras mudaram muito desde o começo do 
século até os dias atuais, mudaram em todos os países, em todas as culturas, em todos os contextos 
sociais. Entretanto, diz a autora que a única coisa que não mudou foi o prazer de brincar, pois:

o jogo é prazeroso e sério, mas ao mesmo tempo, possibilita que a criança se 
expresse e se comunique com o mundo dando vazão a suas fantasias e aos 
seus sonhos. Sem isto ela estará limitada ao mundo da razão, desempenhando 
rotinas, desenvolvendo problemas e executando ordens, tendo sua expressão 
e sua criatividade limitada (2006, p.115).

Brincadeiras e jogos apresentam-se na vida da criança de acordo com as modificações de 
seu comportamento, irradiando seus efeitos para a formação de personalidade da criança, bem 
como emoções, valores e nas interações criança/família, criança/sociedade (2006). Dessa forma, 
conclui-se que a ludicidade é capaz de reunir razão, emoção, sonho, conhecimento, que segundo 
Poeys (2006) reunidos esses elementos, o ser humano se sentirá mais completo, concluindo-se 
com este comentário que é muito importante para a criança brincar, pois a brincadeira ensina até 
mesmo sem que ela perceba, os hábitos mais necessários, desenvolvidos através de atividades 
agradáveis livremente escolhidas por elas.

Poeys (2006) explica ainda que:

Enquanto as crianças brincam com animais, bonecas, caminhões, jogos de 
construção, instrumento de médico, tirinhas de papel, folhas, objetos, as crian-
ças fantasiam sobre estas atividades, explorando como é ser médico, carteiro, 
fazendo assim experiências imaginárias com possíveis papéis de adultos. Tendo 
experimentado mentalmente tais possibilidades a criança estará numa posição 
melhor para fazer uma escolha futura e satisfatória (2006, p.116).

O comentário de Poeys leva-me a recordar minha infância e retrocedendo ao passado, 
tenho que dizer que era mesmo bem diferente a questão da brincadeira na época em que eu era 
criança. Fazia parte de nosso cotidiano brincar e brincando resolvíamos nossas angústias, medos, 
solidão, trocávamos conhecimentos e, principalmente, tínhamos a presença de nossas mães, tias, 
avós. As brincadeiras fora de casa serviam para fazermos novos relacionamentos, nas praças, nos 
clubes, nas escolas diferentemente do mundo de hoje, em que os pais não conseguem ficar com 
seus filhos e quando podem estar juntos, vem o problema de sair de casa e colocar as crianças 
em contato com a violência, cada vez mais acentuada no mundo.

Hoje em dia, a criança e o jovem talvez estejam na faixa etária mais assediada pela mídia. 
Passam horas recebendo informação via televisão e internet encontrando-se no mundo virtual, 
ocultando os problemas das relações reais, prejudicando, a meu ver, suas aprendizagens. Estes 
veículos terminam dando aos homens uma imagem falsa do que seja a vida de verdade e é nesse 
sentido que acredito que precisamos, nós professores, pensar cada vez mais em práticas formativas 



58

que levem nossas crianças e nossos jovens a refletir sobre o que é a vida real, fazendo-os enten-
der que as contradições presentes na sociedade só podem ser superadas no plano das relações 
sociais, políticas, econômicas e inter-humanas. É neste contexto que reflito sobre a prática com 
o teatro na escola, seja de dança, seja formal.

Conforme Koudela:

O teatro, enquanto proposta de educação, trabalha com um potencial que todas 
as pessoas possuem, transformando este recurso natural em um processo cons-
ciente de expressão e comunicação. A representação ativa integra processos 
individuais, possibilitando a ampliação do conhecimento da realidade (1998, 
p. 78).

Possibilitar às crianças e aos jovens um espaço para pensar sobre suas ações é o princípio 
para a construção da identidade e autonomia, característica de um sujeito emancipado. No jogo 
teatral, as regras estão alicerçadas em um momento para avaliação das representações de cada 
um, ou de cada grupo, colocando nos jogadores a responsabilidade de discutir e dialogar sobre 
o que foi feito, sem buscar a resposta certa, porque ela não existe, porque não há somente uma 
forma de representar.

Frequentei por alguns meses em Belém escolas primárias particulares e estaduais, além 
de escolas de educação especial. Objetivava com essas visitações certificar-me de como estava 
sendo feito este relacionamento, criança, educação e arte.

Nas escolas selecionadas para minhas observações, não encontrei, por exemplo, incentivo 
ao jogo em sala de aula em nenhuma de suas formas. Alegrei-me pela situação apresentada pelas 
escolas de educação especial, que, mesmo com pouco recurso e incentivo social, ofereciam aos 
alunos aula de natação e de futebol. Além disso, uma vez na semana, tinham aula de educação 
física nas quais a professora, voltada para uma educação psicomotora, ora abordava jogos de 
dança, ora jogos de ritmos com brinquedos (tambor, baqueta, quadrado, retângulos), que auxi-
liavam na alfabetização. Ressalto que as últimas escolas citadas eram especializadas em alunos 
surdos, crianças e adolescentes.

Segundo Chateau (1987) “perguntar por que a criança brinca é perguntar por que ela é 
criança” (p 14). Comenta o autor que:

Não se pode imaginar a infância sem seus riscos e brincadeiras. Suponhamos 
que de repente nossas crianças parem de brincar, que os pátios de nossas escolas 
fiquem silenciosos, que não sejamos mais distraídos pelos gritos ou choros que 
vem do jardim ou do pátio, que não tivéssemos mais perto de nós este mundo 
infantil que faz a nossa alegria e o nosso tormento, mas um mundo triste de 
pigmeus desajeitados e silenciosos, sem inteligência e sem alma. Pigmeus que 
poderiam crescer, mas que conservariam por toda a sua existência a mentalidade 
de pigmeus, de seres primitivos. Pois é pelo jogo, pelo brinquedo, que crescem 
a alma e a inteligência. E pela tranquilidade e pelo silêncio – pelos quais os 
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pais se alegram erroneamente - que se anunciam frequentemente no bebê as 
graves deficiências mentais. Uma criança que não sabe brincar, uma miniatura 
de velho, será um adulto que não saberá pensar (CHATEAU, 1987, p.14)

As escolas ainda distanciam o pedagógico do lúdico, colocando, portanto, jogos e brin-
cadeiras, fora do contexto escolar, ou seja, como um processo à parte da educação. Acredito que 
este procedimento faça-se presente por falta de conhecimento (ou predisposição para esse conhe-
cimento do lúdico) dos educadores sobre os benefícios da ludicidade para o desenvolvimento não 
só da criança, mas,, do adolescente, como também do adulto. Segundo Cortez (1996), o lúdico 
é essencial na vivência e crescimento saudável e harmônico, principalmente das crianças, pois 
é importante para sua formação crítica e criativa, sendo, portanto, como disse Chateau (1987), 
“a infância, a aprendizagem necessária para a idade adulta” (p. 14).

Sabe-se que a criança será beneficiada em seu desenvolvimento se puder criar, aprender e 
descobrir, juntamente com o movimento que o corpo lhe possibilita. A escola deve ser o lugar do 
lúdico considerando seu duplo aspecto educativo, ou seja, o lúdico como veículo e como objeto 
de educação (CHATEAU 1987), ressaltando o referido autor que:

Estudar na infância somente o crescimento, o desenvolvimento das funções, sem 
considerar o brinquedo, seria negligenciar esse impulso irresistível pelo qual 
a criança modela sua própria estátua. Não se pode dizer de uma criança “que 
ela cresce” apenas, seria preciso dizer “que ela se torna grande” pelo jogo. Pelo 
jogo ela desenvolve as possibilidades que emergem de sua estrutura particular, 
concretiza as potencialidades virtuais que afloram sucessivamente a superfície 
de seu ser, assimila-as e as desenvolve, une-as e as combina, coordena seu ser 
e lhe dá vigor (p. 14).

Poeys (2006) acrescenta que “brincando a criança pode exteriorizar seus medos, angústias, 
problemas internos e revelar-se inteiramente, resgatando a alegria, a felicidade, a afetividade e o 
entusiasmo” (p. 115). Luckesi (2002) explica que, se a criança souber que vai ter que se internar 
em um hospital, será capaz de a partir deste momento, passar a fazer brincadeiras com motivo 
hospitalares. Portanto, alerta-nos que é importante que estejamos atentos para o que querem 
dizer as crianças com seus brinquedos e brincadeiras e mesmo as simbolizadas pela violência, 
pela agressividade; lembrando que o brinquedo pode ser o seu próprio corpo.

Conta-nos ainda Luckesi (2002), clareando o entendimento sobre o assunto brincar/
brinquedo, que Freud visitando um amigo, ficou algumas horas sozinho com uma criança. Em 
silêncio, observou que a criança brincava com um carretel de linha. Atirava o carretel de linha e 
fechava seu semblante (ficava triste, parecia preocupada, como se estivesse na espera) e quando 
puxava o carretel de volta, para perto de si, dava sorrisos. Associava o ir e volta do carretel com 
o aparecer e desaparecer da imagem de sua mãe.
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Luckesi (2002) explica que os estudos de Freud auxiliaram a concluir que brincar não 
só é revelador do inconsciente, como também, catártico e liberador. Enquanto a criança brinca, 
ela ao mesmo tempo expressa e libera os conteúdos do inconsciente, procurando a restauração 
de possibilidades de vida saudável, livre dos bloqueios impeditivos. Segundo Falcão (2002) “o 
fator desencadeador da ludicidade é o livre brincar. Um brincar que é livre de coerções externas 
e auto-impostas, livre de manipulações, obrigações, controles e culpabilidades” (p. 93).

Nas oficinas preparatórias de dança da ETDUFPA, ao escolher os jogos para trabalhar 
com as alunas matriculadas nas mesmas, obedeci aos resultados alcançados pela diagnose, feita 
com as alunas durante os quatros primeiros meses de aula. Pelo avanço de seus esquemas e pelo 
entendimento que tiveram de suas imagens corpóreas, selecionei as atividades lúdicas que me 
pareceram, conforme resultados, de interesse tanto das meninas de sete anos de idade, como de 
oito e de nove anos. Escolha esta praticada por mim minuciosamente, pensando em possibilitar 
às crianças que se entregassem as experiências de viverem em sala de aula suas experiências 
lúdicas, de forma plena e total. Queria que explorassem mais seus corpos, principalmente por 
haverem descoberto possibilidades novas de movimento e de novas brincadeiras, vivendo in-
tensamente suas ludicidades.

Acrescenta Falcão (2002) que:

A ludicidade, enquanto estado de potência não se situa num determinado setor 
de nosso ser (psíquico, somático, espiritual), mas constitui-se numa síntese 
integradora. Ela se materializa no todo, no integral da essencialidade humana. 
É impossível situar um espírito lúdico num corpo “travado”. A ludicidade é 
psicossomática (FALCÃO, 2002, p. 94)

Afirma Winnicott (1975) que não seria mesmo possível um corpo travado desembocar em 
um espírito lúdico porque “é no brincar e somente no brincar que o indivíduo criança ou adulto, 
pode ser criativo e utilizar sua personalidade integralmente; e é somente sendo criativo que o 
indivíduo descobre seu próprio self” (p. 80). Contudo, a ludicidade para ser compreendida tem 
que acontecer. É como se fosse uma sinfonia que para ser vivida tem que ser executada (SANTIN, 
1996), ainda que a mesma faça do presente sua eternidade e sua base é o aqui, o agora.

Fonseca e Muniz complementam o comentário alertando-nos que:

A ludicidade não é algo que se acha em qualquer lugar, não é algo que possamos 
manipular. Ela acontece na fluidez das brincadeiras. O lúdico, só se manifesta 
no mundo vivido, no qual os adultos e crianças participam. Vista assim, a lu-
dicidade só está presente quando alguém resolver começar a brincar e entrar 
no mundo da fantasia, da criatividade, e termina quando alguém decide parar 
de brincar (2000, p. 82).
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Nas oficinas, parar de brincar era o que as alunas não queriam e, quando estavam expe-
rimentando suas brincadeiras com objetos cênicos (ou brinquedos), elas sempre conseguiam dar 
um ritmo diferente para cada brinquedo. Cada uma dentro do universo de seus conhecimentos 
dava um movimento e procurava trajetos diferentes para seu brinquedo Segundo Miranda (1990), 
“a criança pode aprender a reconhecer a estreiteza e a amplitude, e todos os diferentes lugares 
em torno de seu corpo para onde pode deslocar-se” (p. 28).

Em relação às descobertas em torno do seu próprio corpo e as diferentes maneiras de se 
mover no espaço a levaram também a descobrir em relação aos seus corpos e ao espaço diferentes 
meios de utilizarem a marionete do boi-bumbá 28. Duas garotas manipulavam essas marionetes, 
sendo que cada uma delas, descobriu brincando com este objeto, tempo e espaço diferentes para 
movimentá-los. O mesmo aconteceu com as duas alunas que na coreografia As junianas e suas 
brincadeiras 29 espalhavam folhas no palco ao redor de duas cadeiras. Também descobriram 
brincando, movimentações diferentes em relação ao ritmo que empregavam no movimentar dos 
brinquedos, estes que considerei como: cadeira, folhas, cestos, boi-bumbá.

As descobertas dos movimentos com os brinquedos fizeram com que descobrissem 
tempos diferentes para esses movimentos que faziam quando utilizavam a cadeira, ou quando 

28 As alunas começaram timidamente a se movimentarem pelo espaço da sala. No inicio deste laboratório 
eram induzidas por primeiro a conhecer o objeto para depois experimentar utilizá-lo. Primeiro individu-
almente, depois em coletivo.

29 As junianas e suas brincadeiras – Coreografia surgida dos resultados do primeiro semestre de 2003. Sua 
denominação adveio de uma inspiração na música As Bachianas, de Vila Lobos. Essa coreografia foi 
apresentada no Projeto Feira Junina da ETDUFPA, no mês de junho e será descrita na próxima seção.

Ilustração 3. Professora e aluna interagem no momento de criar movimentos para a 
marionete de boi bumbá (Fotografia acervo da autora, 2003)
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tinham que sentar na cadeira, subir na cadeira e manejar as folhas num cesto que traziam na 
mão. Foram, nas suas brincadeiras, resolvendo como incorporar esses elementos citados em suas 
danças e experimentando movimentar com um tempo muito rápido, e com um tempo lento, mis-
turando os dois ritmos, rápido e lento, com mudanças súbitas no tempo; acontecendo a mesma 
coisa com seus corpos no espaço. Atravessavam o espaço da sala com andadas e pausas para 
que pudessem cobrir o chão de folhas secas, enquanto experimentavam jogar as folhas para a 
direção do espaço que elas decidissem, ou seja, brincavam, improvisavam, experimentavam a 
espontaneidade, embora obedecendo as regras que elas mesmas se impuseram.

Quando comecei a experimentar o processo jogo/dança, com meus alunos adultos (e 
isso começou a partir de 2004), percebi que eram mais travados em suas vivências lúdicas do 
que as crianças. Acredito por estarem ainda presos às educações opressoras que os tornaram 
fragmentados, vigiados, punidos e inibidos com medo do ridículo, com medo do novo. A utili-
zação deste processo em minhas práticas docentes possibilitou-me entender que o aprendizado 
feito com essas crianças poderia ser estendido aos alunos adolescentes e aos adultos, visto que 
a ludicidade está em todas as idades. Somos seres ludens (HUIZINGA, 2000).

A partir de 2009, dando prosseguimento às minhas investigações, estive em campo com 
alunos surdos e ouvintes, em curso de dança, e apliquei os mesmos procedimentos metodológicos, 
anteriormente aplicados na oficina de dança com crianças na faixa etária de sete a nove anos. 
Utilizei ainda desses recursos para a preparação de grupos artísticos, preparação de garçons/

Ilustração 4. Alunas da Oficina preparatória numa experiência lúdica (Fotografia do 
acervo da autora, 2003)
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atores, preparação corporal para trabalhos de montagem coreográfica, e de desfiles de moda/
jóias coreografados.

Entretanto, foram estes estudos que me possibilitaram entender que brincar, com brin-
quedo, com o corpo-brinquedo, individualmente, coletivamente, foi o que me levou a oferecer 
o ensino-aprendizagem de uma dança não somente para aprender dançar dançando, mas uma 
dança lúdica em que pudessem as alunas desfrutarem de suas criatividades, tomando consciência 
do movimentar no espaço, bem como, jogar com o movimento do outro, criando novos códigos 
de comunicação, se entrelaçando, brincando.

Garimpando bibliograficamente em busca de conhecimentos que pudessem orientar-me 
em questão dos conceitos ludicidade, lúdico, brinquedo, brincadeiras, identifiquei-me com os 
conceitos luckesianos (2000, p. 24), “interno e integral”. Embora, ele tenha afirmado que “sua 
forma de definir ludicidade não tem como ser comprovada, que só pode ser interpretada”, ou 
como ele diz “a não ser quando compartilhamos ou vivenciamos situações semelhantes”. Só 
assim, prossegue o autor, saberemos quão profunda é a sensação de completude de uma experi-
ência. Só assim é que nos aproximaremos deste entendimento do que seja viver uma experiência 
plena e interna em questão de ludicidade. Suas pontuações fizeram-me interessar pela função 
das atividades lúdicas, no âmago deste aluno, ou seja, no sentido interno e integral do seu ser, 
do seu conhecer.

Entendi, com as informações advindas do estudo deste autor, que para desvendar esses 
sentimentos seriam os jogos, as atividades que usaria como instrumento para auxiliar os alunos 
no entendimento inicialmente sobre si mesmos e depois sobre o mundo. Os jogos impulsionaram 
as alunas a conhecerem seus corpos e torná-los lúdicos e me ajudaram como professora a con-
duzir o estudo para a criação de uma dança/lúdica, dança/jogo, que despertasse nas crianças, o 
entendimento e criação de um modo pessoal de ser e de estar no mundo.

3.2 A dança lúdica: entre o interno e integral

Se me perguntassem “o que é dançar?”, responderia: é ter um corpo lúdico, é ter um corpo 
aberto aos diálogos, aberto para novos conhecimentos, para novos relacionamentos. Assim, de 
definição em definição, continuaria dizendo que dançar é viver, é criar código, é criar relações 
corpo/espaço, é o pensar corpóreo sem esquecer que dançar é magia, e que sendo magia em sua 
degenerescência, contaminou-se com a religião, tomando emprestado desta, figuras de deuses 
e de demônios, mas que também, conciliou-se no divino, celebrando a vida, celebrando morte, 
celebrando união (MAUSS, 2003). A dança foi santa, foi profana e na vida do homem primitivo 
presidiu a todos os acontecimentos como: nascimento/morte, guerra/paz, cerimônias religiosas e 
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de iniciação tendo emocionalmente um caráter ritualístico (FARO, 1986). Hoje é corpo mídia 30 
(GREINER 2005 e KATZ 2003/2005). Por isso defino-a como mandala (COHEN 1998), que é 
sonora, que é geometria que se abre e fecha, sem se esquecer de ser círculo (DAHLKE 2007), 
de caminhar serpenteando, de ser dança e não ser ao mesmo tempo. É pausa, é ritmo, é acelerar 
e desacelerar o tempo do movimento. É toque, é olhar, é descoberta, é a brincadeira da vida, é 
constante transformação.

3.2.1 Ludicidade na dança: como viver a plenitude dessa experiência?

Luckesi (2002), que especialmente aborda, para conceituar este fenômeno, um ponto de 
vista interno e integral, foca a experiência lúdica como uma experiência interna do sujeito que a 
vivencia. Observando as alunas durante as aulas, compreendi, com os pensamentos luckesianos, 
que através das atividades lúdicas as meninas alimentavam seus prazeres. Viviam o aqui e o agora, 
das situações, ou dos problemas surgidos, através dos jogos. Eram capazes de fazer de conta, de 
estarem vivendo intensamente uma situação, mas, que sabiam sair dela rapidamente para outra 
situação, sem perderem a plenitude das sensações do que estavam criando, inventando, dando a 
impressão que estavam sempre criando, que estavam sempre re-criando, sempre re-significando.

Ao longo destes estudos e bebendo nas fontes das informações advindas deste autor, 
fui compreendendo que as experiências lúdicas possibilitam que a criança seja capaz de viver 
intensamente as sensações advindas de suas experiências, e aprender com suas brincadeiras. 
Entretanto, concordo com Luckesi (2002), quando este comenta não serem as atividades lúdicas 
somente o caminho real para o desenvolvimento do inconsciente, da identidade e da individu-
alidade da criança, mas são capazes de serem, também, o caminho para o inconsciente, quanto 
para construção da identidade e da individualidade dos adultos (LUCKESI, 2002).

Segundo Luckesi (2002), muitas são as abordagens sobre a ludicidade na vida do homem, 
seja a partir do desenvolvimento humano, seja em torno dos processos de ensino aprendizagem, 
nos processos terapêuticos, na recreação, no divertimento, no lazer ou quando abordam repertó-
rios de atividades lúdicas descrevendo como realizá-las. Existem ainda, segundo o autor, estudos 
sociológicos ou históricos feitos neste campo. Contudo, poucos foram os estudos feitos sobre a 
ludicidade com um ponto de vista interno e integral e com questionamentos como: o que será a 

30 Batizada como corpo mídia pelas professoras doutoras da PUC/SP, Christine Greiner e Helena Katz, 
essa “abordagem teórica é tributária da semiótica peirciana nos usos do conceito de fluxos permanente-
mente (semiose), das teorias evolutivas neodarwinianas (entre as quais se destacam o meme de Richard 
Darwkins e a concepção de mente de Daniel Dennet) e da abordagem filosófica do papel das metáforas 
na construção de cognição proposta por George Lakoff e Mark Johson (KATZ, apud MACHADO, 2007, 
p. 34). Com essa teoria pode-se pensar o corpo a partir de sua característica processual, enquanto mídia 
de si mesmo, como um sistema vivo e em trânsito contínuo de troca de informações com o ambiente.
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atividade lúdica para quem pratica e quais seriam os efeitos causados por esta experiência em 
suas formações?

Luckesi tem como foco a experiência lúdica e afirma que esta é “uma experiência interna 
do sujeito que vivencia” (LUCKESI, 2002, p. 22). Justifica a importância do conceito de ludici-
dade sem pretensão de “apresentar uma configuração conceitual de ludicidade e das atividades 
lúdicas que venham na realidade satisfazer todas as demandas dos eleitores ou interessados no 
assunto” (p. 22). Na verdade, quando o autor defende este ponto de vista está sempre ensaiando 
uma abordagem para este fenômeno, que é, segundo ele, tantas vezes discutido e muitas vezes 
incompreendido, por ser “complexo e múltiplo em suas manifestações” (LUCKESI, 2002, p.24).

Sobre a questão da complexidade, tomando por base os escritos, as falas e os debates, 
que tem se desenvolvido em torno do que é lúdico, fica tendencioso definir a atividade lúdica 
como aquela que propicia a “plenitude da experiência”. Se uma pessoa é tomada por uma ativi-
dade lúdica, deve estar plena em sua vivência, a ponto de não ter lugar para mais nada, ou para 
qualquer outra coisa além dessa própria atividade. Segundo ele, se corpo e alma não estiverem 
juntos mas divididos com outras coisas, certamente tal pessoa não estará verdadeiramente par-
ticipando da atividade; o corpo estará presente, mas com a mente em outro lugar. Portanto, essa 
atividade não será plena, não será lúdica.

Nas palavras do autor:

Ilustração 5. Crianças da Oficina Preparatória de Dança da ETDUFPA em mo-
mento de plena experimentação lúdica (Fotografia: acervo autora, 2003).
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Brincar, jogar, agir ludicamente, exige uma entrega total do ser humano, cor-
po e mente ao mesmo tempo. A atividade lúdica não admite divisão; e, as 
próprias atividades lúdicas, por si mesmas, nos conduzem para este estado de 
consciência. Se estivermos em um salão de dança e estivermos verdadeira-
mente dançando, não haverá lugar para outra coisa, a não ser para o prazer e 
a alegria do movimento ritmado, harmônico e gracioso do corpo. Contudo, se 
estivermos num salão de dança, fazendo de conta que estamos dançando, mas 
de fato estamos observando, com o olhar crítico e julgativo, como os outros 
dançam, com certeza, não estaremos vivenciando ludicamente este momento 
(LUCKESI, 2002, p. 25).

Luckesi (2002) explica que o uso das atividades lúdicas, no sentido de colaborar com a 
formação do desenvolvimento interno de cada um, será construído internamente pelo próprio 
aluno. A atividade lúdica é que propicia a plenitude da experiência, o que não quer dizer que 
essas atividades são sempre divertidas. Todavia, sendo ou não um divertimento, o que a caracte-
riza “é a experiência de plenitude que ela possibilita a quem vivencia em seus atos” (LUCKESI, 
2002, p.24). Para ele, interessa como experiência interna de consciência, um estado de espírito, 
deixando claro que ludicidade (pelo menos para ele), “é um fenômeno interno do sujeito que se 
manifesta no exterior” (p. 24).

Selecionou o autor, algumas conclusões de estudos que, segundo ele, o auxiliaram e 
ainda o auxiliam a compreender como se dá e se opera internamente, no sujeito, a vivência das 
experiências lúdicas. Luckesi denominou este estudo de as heranças, e explica sobre essa deno-
minação dizendo que foram estudos legados pela psicanálise por Freud e seus discípulos como: 
Ana Freud, Melane Klein, Bruno Bettelheim, D. W Winnicott, Arminda Aberastury, Andre 
Lapierre e outros abrindo, dessa maneira, um leque de possibilidades de usos das atividades 
lúdicas (LUCKESI, 2002).

Segundo Luckesi (2002), Freud entendia as experiências lúdicas no que diz respeito à 
criança como caminho real para o inconsciente da mesma. Acreditava que através dessas prá-
ticas, se poderia saber internamente como estava a criança, como foi seu dia, o que estava se 
passando em seu cotidiano, seus medos, seus não-entendimentos do que ocorre na realidade, ou 
que a estava incomodando. Afirma Luckesi que as atividades lúdicas são capazes de auxiliar na 
construção do futuro das crianças.

Quando somos crianças brincamos sempre de ser grande e, pensando assim, compreendo 
que neste estudo seja inevitável, de vez em quando, retornar a minha própria infância. Gostava 
de brincar imitando minha mãe. Estava sempre às voltas com os sapatos altos. Ela, ao desco-
brir o estrago feito em seus calçados, ficava furiosa, pois as hastes, que sustentam o salto deste 
tipo de sapatos abriam ao meio devido o tamanho de meus pés ser inadequado para o tamanho 
do sapato. Queria ser adulta, imitava o que minha mãe fazia. Segundo Luckesi, as crianças 
querem compreender o que é o adulto e, ao mesmo tempo, querem experimentar suas próprias 
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possibilidades, de suas próprias vidas. Explica que assim “estão construindo e fortalecendo seu 
modo de ser, a sua identidade” (LUCKESI, 2002, p 35).

Selecionou Luckesi (2002), também, para atrelar aos seus conhecimentos sobre a função 
das atividades lúdicas, os estudos piagetianos, por entender que Piaget via “os jogos como re-
cursos fundamentais nos quais o ser humano lança mão em seu processo de desenvolvimento, 
possibilitando a organização de sua cognição e afeto” (LUCKESI, 2002, p. 40). Portanto, a 
organização do seu mundo interior na sua relação com o mundo exterior.

Explica Luckesi que:

o ser humano como ser ativo aprende por meio de sua ação. Age e compreende 
por meio de uma dialética de assimilação e de acomodação em suas relações 
com o mundo exterior, tornando nosso mundo exterior semelhante ao mundo 
interior. Assimilar significa tornar o mundo exterior semelhante ao mundo 
interior e acomodar significa apropriar-se dos elementos do mundo exterior, 
evidentemente, como eles podem ser apropriados como realidade pela ótica do 
sujeito. É nessa dialética que se aprende e se desenvolve (LUCKESI, 2002, p.40).

Embora as definições acima pareçam rígidas na questão de linearidade e da mecanici-
dade no modo de ver a construção interna da criança, Luckesi explica que esses são processos 
profundamente complexos, pois lidamos com o humano, “e cada criança, cada adolescente, 
cada adulto, cada ser humano, comparece com o seu modo de agir e de reagir, situados cada um 
em suas realidades, sejam elas natural e/ou sócio-histórica” (p. 40), cada um carregando o seu 
mundo, cada um com suas experiências de caminhante. Luckesi afirma que para Piaget (1978) 
“cada ato de inteligência é diferenciado pelo o equilíbrio entre duas tendências: assimilação e 
acomodação” (p. 39).

Assimilando, vivemos nossas experiências, tornamos “nosso mundo exterior semelhante ao 
nosso mundo interior, nossos sentimentos, nossos fantasmas, nossos conhecimentos” (LUCKESI, 
2002, p. 40). E acomodando o conhecimento é como conseguimos nos lançar ao mundo, desven-
damos o que não sabemos e finalmente entendemos que não temos o controle do mundo externo. 
Essa vivência vai permitir que aprendamos não só cognitivamente ou somente emocionalmente, 
mas vai permitir que reunamos “esses processos permitindo a construção de nós mesmos e nosso 
modo de ser na vida e no mundo, relacionados a nós mesmos, aos outros e ao mundo material e 
cultural que nos envolve” (2002, p.41).

Assimilamos para acomodar e acomodamos para assimilar foi o que tive a oportunidade 
de ver quando em sala de aula as alunas utilizando seus corpos como brinquedos, construíam 
e/ou desconstruíam, ou construíam novamente a sensibilidade de seus corpos, experimentando 
as formas do parafuso, da espada, da bola, da parede, do torcido, do pressionado. Com os jogos 
como o“pega gavião”, as alunas passaram a assimilar e terminaram acomodando, ou aprenden-
do que uma de suas mãos deveria ficar sobre a parte do corpo da colega da frente que queria 
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oferecer ao gavião, enquanto que o outro lado da mão, deveria ficar livre para defender do gavião 
a qualquer preço, sua presa.

As crianças aprenderam ainda sobre suas anatomias e suas fisiologias e para comple-
mentação deste conhecimento trouxe para a sala de aula para observarem o boneco do “Sistema 
Locomotor 31”, por onde passavam as vogais na hora em que as alunas estavam fazendo o jogo 
da respiração com as vogais, como também, assimilaram e acomodaram nos exercícios de 
Bartenieff 32 (FERNANDES, 2002) percebendo que é perfeitamente possível movimentar sepa-
radamente, “membros superiores”, de “membros inferiores”, e concluíram que o corpo pode se 
mover conjuntamente ou totalmente separado. Dessa forma, integraram a seus conhecimentos 
parte do mundo exterior, como disse Luckesi (2002). Aprenderam a perceber, aprenderam que 
seus corpos existiam e assim começaram a dançar, a improvisar, e a criar.

Entender o sentido do interno e do integral no que diz respeito à vivência plena das experi-
ências das crianças com as atividades lúdicas possibilitou-me viver intensamente as experiências 
lúdicas com as alunas e com suas brincadeiras, como foi o caso do jogo das historinhas sem 
palavras 33 que permitia que as alunas contassem uma história com a expressão de seus corpos, 
ou seja, gestualmente. Uma aluna chegava ao centro do círculo e fazia uma expressão qualquer 
que tivesse um significado para ela. O resto do grupo procurava entender (cada um dentro de 
seu olhar) a que outra queria dizer. Esse jogo permitiu que as alunas brincassem, mas também 
criassem uma ordem para se movimentar, diminuindo suas ansiedades ao observarem o que 
aquela pessoa no centro da sala queria dizer. Essa observação era necessária para que se proces-
sasse entre o grupo uma conversa que no final gerasse uma história sem prescindir da palavra.

As expressões de seus corpos e a capacidade de ficar em estátua no centro do círculo até 
que o outro fosse capaz de captar o que queria dizer com aquele gesto 34 fizeram-me compreender 
o que é estar vivendo intensamente uma experiência lúdica, estar plenamente envolvida com ela. 
A partir daí pude concordar com Luckesi sobre o uso dos conceitos na pesquisa quando diz que 
“o ser humano, age ludicamente, quando vivencia uma experiência plena” e que “numa atividade 
lúdica cada um de nós está pleno, inteiro nesse momento. Não há divisão” (LUCKESI, 2002, p.24).

Luckesi comenta sobre um quadro/gráfico em que demonstra a vivência interna do ser 
humano em quatro dimensões que são: 1 Individual/interior, 2 Individual/exterior, 3 Coletiva/
interior, 4 Coletiva/exterior (conferir gráfico 1). O autor, mediante esta apresentação, explica que:

31 Refiro-me ao esqueleto que levava para sala de aula para que pudessem imaginar a respiração Bartenieff 
e pudessem também visualizar como o esqueleto é dobrável. Pensei ser importante puderem pensar o 
dentro.

32 Estes jogos serão descritos e analisados na próxima seção desta tese.
33 Ver na IV seção.
34 Refiro-me assim, porque, nas primeiras vezes que praticamos esse mesmo jogo, elas não tinham paciência 

para observar o outro, mas, ao longo dos treinos e estudos foram compreendendo que era a regra do jogo 
observar para poder continuar complementando a história com outro gesto sem precisar da palavra.
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Do lado esquerdo do gráfico identificamos as dimensões interiores e do lado 
direito, as dimensões exteriores do ser humano; na parte superior do gráfico, 
as dimensões individuais, seja a interior, seja exterior e por último na parte 
inferior, as dimensões coletivas, seja sob o aspecto interior seja sob aspecto 
exterior (LUCKESI, 2002, p. 25)

Nos jogos usados com as crianças, pude observar os estudos das dimensões quando, por 
exemplo, fazíamos “o jogo das vogais” em que individualmente cada aluna entoava as vogais 
experimentando a vibração que cada letra fazia no corpo, preenchendo com a respiração cada 
espaço de seus corpos. Além de permitir que cada uma delas pudesse pensar parte por parte do 
corpo, esse jogo auxiliou-as a vivenciarem seus espaços interno e externo. Começavam a entender 
o que estavam fazendo com seus movimentos. Iniciaram a pensar sobre de onde surgia aquele 
movimento que estavam fazendo, se emanava do centro, ou se partia da periferia do corpo. Para 
Luckesi, o sujeito numa situação assim, está vivendo a sua dimensão interior e individual que, 
segundo ele:

é aquela onde o ser humano vivencia uma experiência, dentro de si mesmo, na 
dimensão do EU, ou seja, a dimensão espiritual, estética; dimensão que garante 
o crescimento individual interno, através das múltiplas fases do desenvolvimen-
to que vão do pré-pessoal, pelo pessoal para o transpessoal. Este é o campo do 
pensar filosófico, da espiritualidade, da introspecção psicológica, da criação 
artística, da percepção estética (LUCKESI, 2002, p. 28).

Ilustração 6.  Quadro em que Luckesi demonstra as dimen-
sões humanas. Fonte: Bernadete Porto (2002)
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Menciona Luckesi, em seus estudos, a dimensão interior coletiva sobre a aplicação do 
jogo contando historinha sem palavras, onde o aluno se comunica em gesto. Um aluno vai ao 
centro do círculo e faz um gesto que, para ele, significa alguma coisa. Os que estão em volta, 
observam e cada um, na sua vez – é a regra do jogo esperar sua vez – vai compondo até que todos 
os alunos do círculo estejam contidos na história. Explica o autor que esta dimensão

é aquela em que o ser humano vivencia sua experiência de comunidade, dos 
valores e dos sentimentos de viver e conviver com o outro e com os outros, 
vivencia a cultura e os valores comuns, que dirigem a vida. É a dimensão dos 
nós de nossas experiências, onde se faz presente a formação e a vivencia da 
moral. É o campo da sensação, dos sentimentos e da vivência como o outro, 
do convívio, da ética e da moral… (LUCKESI 2002, p. 24)

As observações feitas por Luckesi (2002) sobre as dimensões humanas foram importan-
tes para o preparo do estudo da ludicidade com as alunas nos encontros extra-classes. Como 
se tratou de um estudo longitudinal 35 durante oito meses observei o mesmo grupo e, ao longo 
destes meses, pude observar as transformações que foram ocorrendo com as alunas e também, 
com seus pais. Os últimos citados, começaram a ver a dança de uma outra maneira, ou seja, com 
um novo olhar e iniciaram a entender que dançar não se resume só em aprender o balé clássico, 
mas que essa pode atrelar-se a qualquer arte. As alunas puderam diversificar seus conhecimentos 
sobre as várias linguagens da dança, assim como criaram coreografias brincando. Enquanto os 
pais passaram a entender que se conhecemos nosso corpo (esquema corporal/imagem corporal), 
dançamos o que queremos encarar como dança.

Recordo que numa dessas atividades em que estudávamos fora da escola, fomos ao 
Museu Paraense Emilio Goeldi. Neste dia, o jogo era colher dados da anatomia dos animais que 
estavam ali na exposição. Deveríamos escolher um animal que nos agradasse. Observar o que 
este animal fazia, como se locomovia e como era seu corpo, e como se movimentava. O jogo se 
chamava o animal que sou.

A regra deste jogo era observar os animais no museu para criar a partir dos movimentos 
dos animais selecionados, uma performance. Tanto as alunas como seus pais mudaram seus 
comportamentos no que diz respeito ao pensar/dançar. Dessa forma, considero estas observações 
contidas na dimensão individual externa expressa, que segundo Luckesi:

É nossa experiência individual interna, através das manifestações de nosso 
corpo, dos nossos sistemas fisiológicos (nervoso, circulatório, respiratório) 
e do nosso comportamento psicossocial. São elementos que podem ser 
estudados objetivamente via os meios de mensuração. É o campo do ele 

35 Durante oito meses, estudei o mesmo grupo de crianças. Primeiro sobre o aspecto da consciência corporal, 
pontuando esquema corporal e a imagem corporal, num estudo de mestrado. Em seguida sobre o aspecto 
da ludicidade para esta tese de doutorado, no ano de 2003, na ETDUFPA.
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individual. Esse é o campo da fisiologia, anatomia, neurofisiologia, ciências 
comportamentais (2002, p. 28).

Ainda sobre a dimensão comentada acima, aponto mais uma vez o jogo de historinhas 
sem palavras 36, visto que este mesmo jogo se processou com alunos surdos e ouvintes num campo 
de pesquisa em 2009. Neste jogo, alunos surdos e ouvintes misturaram suas línguas e contaram 
suas histórias com seus corpos. Misturaram seus sistemas linguísticos, quando dividiam o es-
paço fazendo máscaras neutras, expressivas, teatrais, mas também ao treinarem seus corpos 
atravessando em câmara lenta uma mandala desenhada no centro da sala. As pausas sustentaram 
o momento dramático sentindo por eles em seus próprios corpos.

O jogo é um sistema conector que nesta pesquisa, ficou transitando entre esses dois sis-
temas de conhecimento, dança e teatro. Segundo Luckesi:

A dimensão coletiva externa se dá nas relações sistêmicas que constituem nossa 
vida, através das relações interobjetivas. As múltiplas relações que agem e rea-
gem entre si, constituindo um sistema de elementos e variáveis que determinam 
dialeticamente nosso modo de ser e de viver. É o campo do Ele coletivo, que 
pode ser estudado objetivamente sob a ótica do funcionamento dos sistemas. 
Este campo é estudado pela sociologia, pela história social, pela política, pelas 
abordagens sistêmicas em geral (LUCKESI, 2002, p. 29).

36 Será melhor descrito na seção IV.

Ilustração 7. Grupo de alunos surdos e ouvintes praticando o Jogo das historinhas sem 
palavras na oficina A máscara teatral: fazer e usar (Fotografia acervo da autora, 2003)
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Luckesi alerta que, para orientar esse processo, de verificar o desenvolvimento do conhe-
cimento interno do aluno com as atividades lúdicas é necessário que o professor tenha posse “do 
conhecimento da teoria e de suas possibilidades práticas”. Estando atento ao COMO utilizá-la 
em cada uma das fases do desenvolvimento do educando (LUCKESI, 2002, p. 44), embora sem 
programar antecipadamente mas vivenciando o dia-a-dia de sala de aula.

Segundo Luckesi (2002) crianças nesta faixa etária de sete a nove anos estão no período 
denominado por Piaget de “operatório concreto”. Luckesi explica que nesse período a criança se 
apossa da realidade, depara-se não mais com a fantasia, mas, fica diante da realidade e com isso 
“se encontra com as regras que dão forma ao mundo” (p. 43). Inclusive, complementa Luckesi, 
Freud em seus estudos sobre a criança, situou o seu Complexo de Édipo exatamente nesta faixa 
etária, tudo porque é o período “em que regras e papéis sociais colocam fortemente para criança 
os limites das relações sociais” (LUCKESI, 2002, p. 43). Nessa idade, abre-se a possibilidade da 
compreensão técnica. Seus raciocínios estão desabrochando, de forma que as crianças “aprendem 
a operar os entendimentos dos raciocínios abstratos e formais” (LUCKESI 2002, p. 43).

Sobre os estudos piagetianos e as atividades lúdicas, Luckesi aponta que para este autor 
o importante é compreender que essas serviam de recurso de auto-desenvolvimento. Segundo 
Luckesi, os estudos piagetianos sobre os jogos poderiam ser comparados ao “fio de Ariadne” que 
bordando, sai traçando o caminho interno da construção da inteligência e dos afetos. Todavia, 
Luckesi nos diz que esse entendimento só surgiu porque partiu de questionamentos feitos por ele, 
Piaget (1990) sobre a construção da capacidade de conhecer (2002. p. 44). Partindo do entendi-
mento sobre o que seja a capacidade de conhecer é que me decidi pelos jogos com regras, que 
para Piaget (1994) devem ser estabelecidas e cumpridas pelo grupo, pelo acordo mútuo “onde 
toda moral consiste num sistema de regra, e a essência de toda moralidade deve ser procurada 
no respeito que o individuo adquire por essas regras” (p. 23).

Discutir sobre regras, criança, educação, ludicidade e conhecimento sobre teatro na 
educação, em sala de aula de dança me fez decidir apostando na atuação dos ensinamentos de 
Spolin, que adentra a discussão, dizendo que “o primeiro passo para jogar, é sentir liberdade 
pessoal” (1987, p. 6). A liberdade acima de tudo, reafirmando o que já foi dito pela estudiosa, 
pois precisamos dela antes de jogar.

Segundo Spolin:

é necessário ser parte do mundo que nos circunda e torná-lo real tocando, 
vendo, sentindo seu sabor, e o seu aroma – o que procuramos é o contato direto 
com o ambiente. Ele deve ser investigado, questionado, aceito ou rejeitado” 
(SPOLIN, 1978, p. 6).

Como professora/artista e disposta a galgar uma nova dança para ser processada na 
ETDUFPA, queria apresentar um processo em dança que me levasse, como disse Spolin (1978), 
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para fora daquela “gaiola familiar” (a velha forma de ensinar dança). Queria como professora 
improvisar no meu modo de desenvolver o ensino-aprendizagem da dança com crianças, riscando 
de meu vocabulário como educadora, os conceitos de certo/errado, de mecânico, de melhor, de 
pior, de aluno bom, de aluno aprovado e de reprovado.

3.3 O jogo na prática criativa

A característica essencial do homem é sua imaginação criativa.
Cortney

[…] o que me importa antes de tudo é mostrar que jogar é uma 
experiência criativa, uma experiência situada no continuum es-
paço-tempo, uma forma fundamental da vida.

Winnicott

Conta Japiassu (2001) que o binômio teatro-educação passou de fato a existir a partir da 
segunda metade do século XX. Essa ideia básica de educação veio do pedocentrismo, palavra 
inspirada no pensamento filosófico e educacional de Jean Jacques Rousseau, que enfatizava a 
atividade da criança num processo educativo, defendendo o jogo como fonte de aprendizado. No 
Brasil, este aprendizado surge na denominada Escola Nova. Segundo Japiassu (2001), a peda-
gogia de Rousseau popularizou-se e se implantou como base da escola ativa e foi praticada por 
muitos educadores, psicólogos, entre os quais: Claparède, Decroly, Freinet, Fröebel, John Dewey, 
Montessori, Pestalozzi, Piaget, Wallow, Vigotisky. No Brasil, tivemos a colaboração de Anísio 
Teixeira, Fernando Azevedo e Lourenço Filho. Informa-nos ainda que “é só com o movimento 
da escola nova que o papel do teatro na educação escolar, particularmente na educação infantil, 
adquiriu status epistemológico e importância psicopedagógica” (JAPIASSU, 2001, p. 20).

O discurso sobre a introdução do teatro como disciplina no currículo escolar até hoje 
continua intenso no que diz respeito a essa discussão e situa-se na direção do ensino das artes 
como formadoras das novas gerações, sobre o que, segundo Japiassu (2001), ainda resta muito 
para ser discutido, sendo mesmo um assunto a exaurir. Porém, justifica-se a introdução deste 
ensino e de outras artes como, por exemplo, a dança, na educação escolar, visto que estas con-
tribuições são de grande importância para o desenvolvimento cultural e o desenvolvimento 
pessoal do ser humano.

O teatro como componente curricular na educação formal de crianças, jovens e adultos, 
praticamente passou a fazer parte das exigências impostas pela sociedade da época que era a 
burguesia. Esta tomava conta da situação econômica e financeira e não poderia negar instrução 
ao povo (JAPIASSU, 2001).
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No apogeu desta sociedade as indústrias faziam cada vez mais, máquinas sofisticadas que 
não poderiam ser tratadas por operários de saber miserável, de um servo ou de um escravo. Vivia 
esta sociedade a livre concorrência e com isso a exigência de uma modificação constante das 
técnicas de produção, o que impulsionava a necessidade permanente de invenções, se deduzindo 
mediante o exposto que haveria necessidade de se desenvolver mais a criatividade da sociedade 
para que pudesse colaborar com um “desenvolvimento tecnológico de equipamentos necessários 
a indústria e o aperfeiçoamento do design dos produtos industrializados” (JAPIASSU, 2001, p. 
21). Entretanto, concepções relativas à infância estavam, também, sendo pontuadas paralelamente 
aos fatores econômicos descritos anteriormente.

A Psicologia havia se afirmado como ciência no período e pedia uma modificação radi-
cal para as concepções que diziam respeito ao desenvolvimento da criatividade da criança. Tal 
estudo considerava importante o desenvolvimento da criatividade, principalmente por apreciá-la 
como “um importante aspecto da inteligência humana e via para potencializar a capacidade de 
resolução de problemas” (JAPIASSU, 2001, p. 21).

Explica ainda Japiassu (2001) que a criatividade neste período passou a ser estimulada na 
educação escolar no âmbito de um pensamento educacional liberal progressista, fundamentada 
nos princípios da escola ativa. Solicitava-se dessa forma por um novo modo de ensinar, mas, que 
desta vez, correspondesse aos ideais democráticos de “liberdade de expressão” e “livre iniciativa” 
do futuro cidadão (JAPIASSU, 2001).

A inclusão do trabalho livre, da atividade lúdica, a adoção dos princípios da educação 
pela ação, possibilitaram o aproveitamento das áreas artísticas no currículo escolar, que também 
auxiliaram nas reformulações dos programas escolares, nova instrumentação para tornar mais 
eficaz o trabalho docente, bem como, se teve a oportunidade da experimentação com novos órgãos 
e a experimentação com novas práticas de ensino que vieram principalmente da diversificação 
das atividades escolares, permitindo com isso no ambiente escolar a introdução das atividades 
relacionadas à educação física, jogos educacionais, trabalhos manuais, música, canto, cinema, 
teatro e dança (KOUDELA, 1998).

Explica Koudela que:

a educação progressista acreditava no desenvolvimento natural da criança, 
sendo que o professor atuava como um guia. Isto significa na prática, que o 
professor não devia ensinar teatro, mas, libertar a criatividade da criança for-
necendo um ambiente propiciador de iniciativas. A incorporação do modelo da 
Nova Escola trouxe para o primeiro plano a expressividade da criança e levou a 
uma compreensão e a um respeito pelo seu processo de desenvolvimento. Mas, 
ao mesmo tempo, abriu as possibilidades para as áreas artísticas no currículo 
escolar (KOUDELA, 1998, p. 19)
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Japiassu (2001) comenta que “o eixo dessa perspectiva pedagógica teatral é a compre-
ensão do teatro como sistema de representação semiótico, como forma de expressão artística e 
linguagem acessiva a todo ser humano” (JAPIASSU, 2001, p. 22) e que as experimentações e 
propostas estéticas teatrais contemporâneas influenciaram, segundo, e continuam influenciando 
as diferentes abordagens do teatro na educação. Segundo o autor em questão “verifica-se um 
grande leque de possibilidades, uma espécie de mosaico de encaminhamentos pedagógicos do 
trabalho educativo com o teatro – decorrente de crenças, compromissos ideológicos, políticos e 
preferências estéticas de seus propositores” (p.22).

Na investigação de 2003, percorrendo em busca de processos metodológicos com o teatro 
para conectar ao estudo da dança, optei pelos jogos teatrais com base nas orientações de Viola 
Spolin. Esta estudiosa chamou atenção quando entendi que ela não desenvolvia seus ensinamen-
tos somente com atores, mas, em programas de estudos para conscientização não-verbal e para 
dinâmica de grupos.

Ela experimentou seu método com estudantes e profissionais de teatro, professores e 
alunos do ensino fundamental e médio, em programas educacionais de crianças portadoras de 
necessidades especiais, em cursos para estudo de idiomas, religião, psicologia em centro de rea-
bilitação de crianças delinquentes (JAPIASSU, 2001). Compreendi com todas essas informações 
obtidas sobre o método de Spolin, que este é um processo aplicável a qualquer campo, disciplina 
e assunto, portanto, instrumento conector e possibilitador de “criação de espaços possíveis para 
a interação e comunicação verdadeiras entre os sujeitos” (JAPIASSU, 2001, p. 36).

Spolin (1987, p. 4) define o jogo como sendo “uma forma natural de grupo que propicia 
o envolvimento e a liberdade pessoal necessário para a experiência”. A autora afirma ainda que 
“o jogo elimina e aproxima os acontecimentos numa sequência de forma tão concentrada e sim-
plificada que condensa no tempo e no espaço a essência de uma complexa e longa experiência 
do que seria possível”. Os jogos desenvolvem as técnicas e as habilidades pessoais necessárias 
para o jogo em si através do próprio ato de jogar.

Essas habilidades apreendidas no próprio ato de jogar são desenvolvidas no momento em 
que a pessoa está divertindo-se ao máximo e recebendo toda estimulação que o jogo tem para 
oferecer (SPOLIN, 1987; MARQUES, 1999). Contudo, os jogos são baseados em problemas a 
serem solucionados, o que se conclui que os jogadores spolianos desenvolvem os jogos com liber-
dade, mas dentro de regras estabelecidas e aceitas entre eles. Se pode citar como exemplo deste 
comentário o jogo pega gavião. Neste jogo, as alunas exercitavam além da precisão no sentido de 
estarem atentas a tudo que se passava naquele espaço, pois deveriam defender a parte do corpo da 
colega em que estava pousada sua mão do gavião que a todo preço queria aquela parte para ele.

O jogo era tão real para as alunas que algumas ficavam com medo do gavião e procuravam 
defender de qualquer maneira a colega do ataque. O foco permite manter no jogo o movimento 
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e principalmente manter a parceria. Era visível a tensão que alunas ficavam por terem que de-
fender a presa.

No final de cada aula, discutíamos sobre o ocorrido durante o desenvolvimento das mes-
mas. Sentávamos em um círculo e as alunas falavam com empolgação de suas novas descobertas. 
Comentavam sobre seus novos aprendizados como por exemplo de suas descobertas sobre as 
partes moles e duras do corpo, ossos mais cumpridos, outros mais curtos, respirações diferentes 
(o assunto será discutido na IV seção).

Spolin diz que, no momento em que se processa o jogo, é muito importante para o seu 
bom desenvolvimento, a instrução, e diz que para ajudar a alcançar uma ação focalizada para 
o problema (como as partes do corpo em relação ao ataque do gavião) o professor/coordenador 
deve encorajar os jogadores a manterem a atenção no foco (partes do corpo).

As instruções dadas enquanto se está processando o jogo, devem atingir o organismo 
do atuante como um todo, pois estas surgem espontaneamente a partir daquilo, que vai se 
processando na sala de aula. O coordenador é o parceiro que participa do jogo teatral através 
da instrução (SPOLIN, 2010), em que o jogador é encorajado pelo professor ou coordenador a 
manter a atenção no problema.

Como professores, somos também capazes de perceber no ato de jogar, o aluno compe-
titivo, o inseguro, o apreensivo, pois, neste processo, todos se revelam de imediato. Devemos 
observar também os mais felizes, libertos da necessidade de fazerem certo (SPOLIN, 1987, p. 
257). Os alunos trazem da escola formal, muito fortemente enraizado em seus comportamentos, 

Ilustração 8. Professores e alunas comentam sobre suas descobertas (Fotografia do 
acervo da autora, 2003)
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o sentimento de ter que acertar sempre, a ponto de alguns deixarem de fazer uma tarefa, por 
acharem que não são capazes de, sozinhos, arquitetarem suas histórias. Esperam sempre que seu 
professor os ensine e depois os julguem. Entretanto, Spolin assevera que:

Antes de jogar devemos estar livres. É necessário ser parte do mundo que nos 
circunda e torná-lo real tocando, vendo, sentindo o seu sabor, e o seu aroma – o 
que procuramos é o contato direto com o ambiente. Ele deve ser investigado, 
questionado, aceito ou rejeitado. A liberdade pessoal para fazer isso leva-nos 
a experimentar e adquirir autoconsciência (auto-identidade) e auto-expressão. 
A sede de auto-identidade e auto-expressão enquanto básica para todos nós é 
também, necessária para a expressão teatral (SPOLIN, 1987, p. 6).

Aprendemos através de nossas experiências, pois ninguém ensina nada a ninguém 
(SPOLIN, 2010). Segundo a autora, se estivermos num ambiente que permite, aprendermos 
qualquer coisa e, se o indivíduo permitir, o ambiente lhe ensinará tudo o que se tem para aprender. 
Esse modo de pensar o aprender sabiamente colocado pela autora leva-me a refletir novamente 
nas brincadeiras que fizeram parte deste nosso processo.

As aulas das oficinas preparatória de dança ou do Curso Preparatório de Dança não se 
processavam somente na sala de aula. De comum acordo, sempre respeitando a regra do jogo, 
decidimos como planejamento para este curso, que algumas aulas seriam fora de sala de aula. 
As aulas poderiam ser um passeio no museu (de arte, botânica, animais), como poderiam ser 

Ilustração 9. Alunas em atividades extra-classe conversando sobre a Amazônia 
(Fotografia acervo da autora, 2003)
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assistir a algum espetáculo de dança ou teatro. E poderiam ocorrer também, por exemplo, no 
quintal da escola.

Em uma destas aulas, duas alunas resolveram fazer um diálogo sobre a Amazônia, en-
quanto as outras as ouviam. Falaram sobre as árvores e a derrubada da floresta. Uma das alunas 
chegou a emocionar-se ao saber da possível extinção de algumas espécies em decorrência da 
derrubada da floresta. Neste dia, tivemos uma das mães presente em aula, que devido o assunto 
que estava sendo discutido, contou a lenda da Matinta Perera 37. A árvore que existia no quintal 
da ETDUFPA contribuiu para o surgimento dos temas comentando sobre a Amazônia, enquan-
to, a lenda contada pela mãe veio influenciar a montagem da peça A vovozinha e a história da 
Matinta Perera.

Estes resultados fecharam a afirmativa acima expressa pela autora e foi possível constatar 
ao longo deste estudo que o jogo permite a nós professores percebermos nossos alunos através de 
comportamentos e atitudes que tomam em sala de aula e daí somos capazes de distinguir quem 
tem mais facilidade para experimentar. Talvez, antes de conhecer Spolin e seus ensinamentos, 
diria que neste grupo de alunas existiam umas mais talentosas que outras, principalmente se 
formos analisar a questão de quem lidera.

Para Spolin devemos reconsiderar o que significa talento, pois explica que possivel-
mente o que chamamos de comportamento talentoso seja simplesmente uma maior capacidade 
individual para experienciar (SPOLIN, 1987), para é penetrar no ambiente, envolver-se total e 
organicamente com ele, em todos os níveis (intelectual, físico e intuitivo). Comenta a autora que 
dos níveis citados o que ela considera mais importante é o que é mais negligenciado, a intuição.

Informa à autora que o conceito intuição ficou muito no nível de coisa mística e que 
somente alguns, os privilegiados, é que possuem este sentido (geralmente é o pensamento ex-
pressado). Sabe-se, por exemplo, (pelo menos isso já aconteceu comigo algumas vezes), que às 
vezes subitamente se pode tomar a decisão de fazer alguma coisa sem muito pensar ou medir 
consequências e acontecer sem querer, intuitivamente, ter escolhido o caminho certo. Spolin 
(1987) explica que às vezes em momentos assim se somos impulsionados “por uma crise de perigo 

37 Se é um pássaro ou uma velha ninguém sabe explicar ao certo. O que se sabe é que quando a Matinta 
Perera assobia, o caboclo a respeita e se aquieta. Imitam eles, dizendo que “em dada noite estavam em 
tal lugar quando de repente”. FiiiiiiiiiT, Matinta Perera”. Em cada localidade, a matinta é um personagem 
sempre atribuído a alguma senhora de idade. Se for alguém que viva sozinha, na mata, e que não costu-
me conversar muito, melhor ainda! Essa com certeza, cairá na boca do povo como a Matinta Perera do 
local. Dizem que de noite, quando sai para cumprir seu fado, a Matinta Perera sobrevoa a casa daqueles 
que zombam dela ou que a trataram mal durante o dia, assombrando os moradores da casa e assustando 
criações de galinhas, porcos, cavalos ou cachorros. Dizem ainda que gosta de mascar tabaco. E quando 
lhe prometem fumo, ela sempre vai buscar no dia seguinte, sempre às primeiras horas da manhã. Por 
isso, há uma espécie de macete para quem quer descobrir a verdadeira identidade da Matinta Perera: 
quando se ouve o assobio na mata curioso deve gritar bem alto; “vem buscar tabaco!”. No dia seguinte, 
bem cedinho, a primeira pessoa que bate à porta do curioso vai logo dizendo a que veio: bom dia seu 
fulano!. Desculpe ser tão cedo mas é que vim buscar o tabaco que o senhor me prometeu noite passada. 
Assustado, o curioso deve logo providenciar um pedaço de fumo para dar à indiscreta visita. Se não der 
o que prometeu, a Matinta Perera volta à noite e não deixa ninguém dormir.
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ou choque, a pessoa transcende os limite daquilo que é familiar e corajosamente entra na área 
do desconhecido liberando por alguns minutos o gênio que tem dentro de você” (SPOLIN 1987, 
p. 4), confirmando com essa explicação que o intuitivo é o aqui e agora, é a espontaneidade, é 
o fator surpresa.

Aconteceu em uma das aulas da oficina de solicitar às alunas que apresentassem uma 
história sobre instrumentos musicais (aproveitei para usar o tema por ter na turma alunas que 
estudavam dança, e também música) e que se dividissem em grupos para contá-la. A história não 
poderia ser contada com palavras e teriam que versar sobre instrumentos musicais ou música. A 
ideia surgiu da pergunta feita em sala de aula: Que instrumento você conhece?

As alunas se dividiram em grupos de duas, três e quatro e durante vinte minutos corre-
ram para os cantos da sala para fazerem suas combinações. A instrução é que ninguém podia 
ficar de fora da experiência. Todas teriam que participar e tudo sendo resolvido entre elas de 
comum acordo.

As alunas do grupo I apresentaram sua história tocando a música do RA-TIM-BUM 38. 
As do grupo II optaram pela música Asa Branca (do compositor Luiz Gonzaga). O grupo III 
apresentou história sobre uma banda de rock denominada por elas de As meninas perigosas. 
Cada menina era um instrumento musical e mais interessante ficava quando se locomovia ten-
tando ser o instrumento e sonorizava de acordo como o instrumento escolhido. As alunas do 
grupo III atravessaram a sala e todas as outras as aplaudiram. O ocorrido só aconteceu porque 
os jogadores estavam focados no jogo (cada grupo tentou resolver o problema de falar de instru-
mentos musicais a seu modo) e, assim foram, como disse Spolin (2007), capazes de transformar 
o objeto ou criá-los.

Alude Koudela (1998) sobre o assunto que isso acontece porque o participante do jogo 
“desenvolve liberdade pessoal dentro de um limite de regras estabelecidas e que cria técnicas e 
habilidades pessoais necessárias para o jogo” (p. 43), possibilitando, um aluno mais criativo, mais 
curioso, mais observador e com a compreensão do que seja interagir. Quando um jogador ou um 
grupo trabalha no foco do jogo, todos os jogadores que fazem a plateia compartilham o jogo.

Tudo que foi colocado pelo grupo para plateia e o que foi observado por esta, será discutido 
por todos. Entretanto, de acordo com as concepções dos jogos teatrais o discutido não poderá 
entrar em julgamento ou ser criticado duramente e as palavras ‘errado’ ou ‘certo’ devem desa-
parecer. Há um acordo entre os jogadores e consequentemente uma interação com a descoberta 
de um objetivo comum. Nesse âmbito, Courtney (1980) diz que “os jogos de regras implicam o 
relacionamento social, uma vez que as regras são regulamentações impostas pelo grupo e sua 
violação acarreta uma sanção” (p. 94).

A utilização dos jogos teatrais na pesquisa em foco além de ter possibilitado autoconhe-
cimento do aluno, despertou as habilidades para convivência em grupo, enquanto uma forma de 

38 Era a música de abertura de um programa para crianças apresentado pela TV. Cultura do Pará.
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educação integradora, compreendendo o aluno como um ser criador, dinâmico e transformador. 
Compreendi também com a experiência que a atividade lúdica evolui e ganha novas conotações no 
sentido de desenvolvimento e estímulo. O trabalho em sala de aula com estes jogos está distante 
da concepção ingênua de passatempo, jogo vulgar, diversão artificial ou para matar o tempo. 
A partir desta experimentação posso dizer que é uma manifestação inerente ao ser humano da 
infância à velhice, que reage e que se manifesta durante toda vida.

Antes que comece a analisar os jogos utilizados como atividades lúdicas no primeiro 
e segundo semestre de 2003, na quarta seção, e finalmente analisar o resultado das oficinas 
desenvolvidas com crianças de sete a nove anos, faz-se necessário dizer que ninguém conhece 
o resultado de um jogo até que se jogue. Por isso preocupar-se antecipadamente em prever re-
sultados é matar a espontaneidade, tanto do aluno iniciante como do iniciado. O jogo se resolve 
no palco, no aqui agora e como disse Spolin, “o verdadeiro desempenho abre os jogadores para 
experiências mais profundas, é o momento em que o organismo total trabalha com sua capaci-
dade máxima” (1963, p. 32).

A partir de agora passo a apresentar como foram vividos esses momentos em que joga-
dores (professor e aluno) passaram por esta experiência de viver as atividades lúdicas.
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Ilustração 10. Momentos lúdicos vividos em sala de aula pelas alunas da Oficina preparatória da ETDUFPA 
(Fotografias do acervo da autora, 2003)



PARTE II – A OFICINA PROCESSO JOGO/DANÇA 
ETDUFPA AGOSTO A DEZEMBRO 2003



4 AS CRIANÇAS DA OFICINA E AS FERRAMENTAS 
TEÓRICO-METODOLÓGICAS

Há um tempo de adaptação com o outro para saber como jogar 
com ele.

Luiz Melo

Nesta seção, apresento as crianças do estudo que eram nove meninas na faixa etária 
de sete a nove anos que participaram das oficinas do segundo semestre de 2003, com base em 
Piaget (2010) e Lê Boulch (1983; 1987). Ambos os autores colaboraram para a compreensão do 
desenvolvimento da criança nas perspectivas da psicogenética e psicocinética, respectivamente.

4.1 As crianças do estudo

Este estudo foi realizado com crianças que estudavam o Ensino Fundamental, matricu-
ladas algumas em escolas particulares, outras em escolas públicas mantidas pelo governo do 
estado, como também na Escola de Aplicação (NPI) da UFPA 39. Todas estudavam pela manhã, à 
tarde – das 14h às 17h – estudavam dança, aprendiam algum instrumento musical ou estudavam 
língua inglesa.

Em suas escolas, o aluno que frequentasse aulas como dança ou teatro não teria a obri-
gação de frequentar as aulas de Educação Físic, praticadas uma ou duas vezes na semana. Em 
muitas destas escolas, era realizada esta aula, somente nos dias de sábado, o que fazia os pais 
optarem por cursos como os oferecidos pela ETDUFPA, com aulas em dois dias da semana, 
como as aulas de dança ministradas sempre de 14h às 17h, no nível Preparatório I da ETDUFPA, 
ou, da Escola de Música UMUFPA, que dispunha de aulas nestes mesmos horários, com dias 
de aulas, alternados ao da dança.

Segundo os pais das crianças do presente estudo, elas ingressaram na escola com a idade 
de quatro anos. A maioria respondeu que preferiu trabalhar em casa com suas filhas as atividades 
escolares até esta idade. Eles especificaram algumas das atividades desenvolvidas: matemática, 
português, trabalhos manuais e ciências. Informaram ainda que essas crianças permaneciam 
somente um turno em suas escolas, deixando outros momentos do dia para frequentarem aulas 
de música, dança ou de teatro por acharem importantes as práticas dessas atividades para o 
acréscimo do conhecimento cultural de suas filhas.

39 Acertamos ainda no primeiro semestre que os nomes das crianças do estudo não compareceriam nas 
fichas do estudo.
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Em questão de brincadeiras em suas casas, mães das crianças do presente estudo infor-
maram que só brincavam depois que efetuassem suas tarefas escolares, demonstrando com essa 
atitude que viam os deveres de casa como hierarquicamente mais importante que as atividades 
lúdicas na vida da criança. Informaram ainda que devido à violência das ruas, nos parques, nas 
praças, suas filhas eram meninas que brincavam mais em seus apartamentos, nas áreas como 
play-ground de seus prédios e que se relacionavam praticamente com irmãs e primas, afirmando 
que sempre suas brincadeiras eram em família.

Quanto ao relacionamento dessas crianças no estabelecimento de ensino que frequentavam, 
no que diz respeito à professora e a seus colegas de sala de aula, segundo seus pais, nunca houve 
reclamação quanto aos seus comportamentos, não constando, portanto na história de vida dessas 
alunas no que se refere à escola, problemas de relacionamento, nem de indisciplina. A maioria das 
alunas disse que em suas escolas, só brincava na hora do recreio, pois não era permitido conversar 
em sala de aula com outros colegas fora dos momentos indicados, muito menos de se levantar 
de seu lugar ou carteira, sem que fosse solicitado (pelo professor ou atividade). Poderia brincar 
o que quisesse na hora do recreio. Entretanto, as meninas com a idade de nove anos, contaram 
que ao invés de brincar, preferiam fazer um lanche, e conversar sobre variados assuntos. Já as 
meninas de 7 a 8 anos, disseram por ocasião destes questionamentos, que gostavam muito de 
brincar e que não viam a hora de ir para o recreio brincar. Pontuaram a pira-cola 40 como uma 
brincadeira bem vinda, embora tenham feito alusão sobre seus uniformes, que ficavam sujos, 
mas divertiam-se mesmo assim, porque, passavam o tempo todo correndo.

Algumas meninas de oito anos não se mostravam favoráveis ao jogo principalmente 
porque ficavam, como disseram despenteadas, e até porque suas mães pediam que tivessem 
mais cuidados com seus uniformes limpos pelo menos por dois dias, para daí então trocá-los, 
sendo este o motivo de preferirem levar algum brinquedo para a escola, a exemplo do álbum 
de figurinhas. Duas dessas alunas disseram que adoravam ver o jogo de peteca (em Belém este 
jogo, é também, conhecido como bola de gude, aqui, praticados por meninos, pelo menos, não vi, 
ainda, meninas participando). A maioria contou que alguns professores ensinavam brincadeiras 
de cantar, que no desenrolar de nossos relacionamentos em sala de aula, aprendi a cantar com 
elas tais cantigas, que vieram fazer parte deste estudo.

Baseada nestas informações adquiridas através das entrevistas e dos questionários feitos 
aos pais e às alunas (conversas) decidi descrever minha prática sobre a consciência corporal, para 
discutir a problemática educação de corpo inteiro, tendo a ludicidade como elemento fundamental 
para o desenvolvimento da aprendizagem da dança com a criança. Ao longo da experiência fui 
multiplicando meu olhar sobre o fato de a ludicidade ser fundamental no ensino-aprendizagem 
da dança e compreendi que este conhecimento não está só na criança, mas em adolescentes e 

40 Pira-cola é uma brincadeira de correr e a pessoa que for tocada pela outra, vira a mãe da pira até que esta 
alcance outra pessoa que se tornará a mãe seguinte.
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adultos, masculinos ou femininos. Para descobri-lo basta querer estar no jogo e fazer com que 
nas regras compareçam as setes características básicas de uma atividade integralmente lúdica 
que são, Plenitude de experiência – É quando estamos vivendo plenamente a situação. Estamos 
ocupando totalmente nosso espaço interior. Estamos totalmente voltados para o que estamos 
praticando, não tendo nossa atenção lugar para situações paralelas. Estamos vivendo a situação 
com alegria e o prazer do momento presente. Intencionalidade do brincar – O grupo envolvido 
quer brincar, estão determinados, envolvidos, desejosos de estarem na brincadeira. Para estarmos 
em uma atividade lúdica devemos estar determinados em nosso querer. Portanto, sem desejo 
a atividade lúdica não é plena. Absorção – Segundo Luckesi ao optar por “participar de uma 
atividade lúdica todos os envolvidos são absorvidos com tal intensidade que as historicidades e 
as diferença culturais de cada um são ressignificadas e todos são valorizados como integrante 
daquele mundo/momento específico – mesmo quando há papeis diversificados, competições, 
ou vigorosas disputas o valor essencial é a participação na atividade, naquele momento” (2000, 
p. 66). Espontaneidade – É quando os alunos em plena atividade lúdica se deliciam se expres-
sando sem qualquer tipo de restrição. “Uma brincadeira perde seu caráter quando desvaloriza 
ou impõe comportamentos aos participantes” (p. 66). As recombinações das regras devem ser 
entre eles do grupo, ou seja, não há imposição rígida externa, pelo contrário passa a existir entre 
eles uma flexibilidade em suas combinações ou (re). Aqui as regras são criadas e seguidas por 
quem esta no jogo como preceitos o que tira totalmente o entendimento de que por ser flexível 
e por existirem as regra recombináveis estas passam muitas vezes a serem consideradas como 
regras inseguras, não consideras sérias. A incerteza dos resultados – Segundo Luckesi (2000, 
p. 67), a atividade lúdica “é um tipo de acontecimento que não tem outra finalidade além de si 
mesmo: vivenciar, plenamente a experiência do presente”. Diz o autor que “unindo flexibilidade, 
controle interno, a espontaneidade e o desejo e a absorção de todos os envolvidos não deixam 
espaços para certezas e resultados pré-definidos” (p.67). Cada pessoa é um mundo, um processo 
criativo próprio. Portanto, infinitas possibilidades de resultados estão totalmente disponíveis 
aos participantes das atividades. A relevância dos processos – É que está sempre se renovando, 
ou seja, “determinado momento pode representar a sucessão de outros” (p.68) a brincadeira do 
caleidoscópio nunca termina. Todavia cada uma tem a sua singularidade. Está sempre adequa-
do aquele momento, encaixado um no outro, superando os obstáculos. Encerra-se uma etapa e 
se inicia outra, logo em seguida. Portanto, entendi com Luckesi que para avaliar os efeitos de 
uma atividade lúdica devemos sempre “contextualizar como devemos para isso considerar os 
ambientes, o acompanhamento dos processos e não apenas medições, pontuais, geografia tem-
poralmente localizadas” (p. 68).
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4.2 Elementos da psicogenética e psicocinética aplicados à dança, presen-
tes nas oficinas de 2003

A psicocinética, a chamada teoria geral do movimento, foi defendida pelo francês Lê 
Boulch, propunha meios práticos que através do movimento possibilitava aos professores uma 
base fundamental para desenvolver uma educação global da criança. Queria o autor, com essa 
teoria, conscientizar os educadores sobre as questões psicomotoras de contribuir com o desen-
volvimento psicomotor da criança, contribuir com a evolução de sua personalidade e com o seu 
sucesso escolar.

Atualmente está cada vez mais evidenciada a importância do desenvolvimento psico-
motor no ensino-aprendizagem, seja nos conteúdos apresentados pela escola formal (estudos de 
Melo, 1997), seja nas escolas de dança que se interessam pelo o estudo da consciência corporal 
e por seu desenvolvimento lúdico como fio condutor para a compreensão de um ser integrado. 
Segundo Carvalho:

Quando se tem como base de estudo o indivíduo humano e suas relações com 
o corpo a psicomotricidade é uma ciência encruzilhada, ou mais exatamente 
uma técnica em que se cruzam, e que se encontram múltiplos pontos de vista 
e que utiliza as aquisições de numerosas ciências constituídas. Dispõe-se a 
desenvolver as faculdades expressivas do indivíduo. Implica uma concepção 
radicalmente nova do corpo humano e obriga a pensar as estruturas psicosso-
máticas, em novos termos (CARVALHO, 2004, p. 9).

Pensamentos como o da autora, levaram-me a aprofundar meus conhecimentos sobre a 
consciência corporal em estudos como de Melo (1997), de Piaget (1975), com sua abordagem 
na psicogenética, e de Lê Boulch (1987), com a psicocinética. Para a pesquisa, Piaget contribuiu 
para a compreensão sobre o desenvolvimento cognitivo das crianças estudadas em 2003 e foi 
com ele que, também, compreendi por estágios, como um professor pode usar essas observações 
para entender o modo particular de pensar e agir da criança, pois a teoria do desenvolvimento 
cognitivo de Piaget “permite situar o estágio de desenvolvimento cognitivo de uma criança e 
compreender os processos envolvidos” (IMAI, 2007, p.30).

Piaget (1975) considera que o primeiro estágio de desenvolvimento de uma criança é o 
sensório-motor. Segundo ele, é o período que o filho quer continuar com sua mãe e esse desejo 
é tanto que chega a não saber quem ele é e confunde-se com sua mãe, parecem ser a mesma 
coisa, e quando se afasta sente-se solto, não tem mais as paredes do útero para tencionar suas 
pernas, espreguiçando-se. Este estágio é o responsável pelo preparo dos outros estágios, pelos 
quais a criança vai passar. Piaget (1975) os dividiu assim: Período Sensório-Motor: que se de-
senvolve nos dois primeiros anos da criança divididos em estudo de seis fases, sendo a primeira 
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fase (do nascimento até o primeiro mês), segunda fase (do primeiro ao terceiro mês), terceira 
fase (do terceiro ao sexto mês), quarta fase (do oitavo ao décimo terceiro mês), quinta fase (do 
décimo segundo ao décimo oitavo mês), sexta fase (do décimo oitavo ao vigésimo quarto mês). 
Em seguida, vem o Período Pré-Operatório (dois aos sete anos), que se inicia com o surgimento 
da função simbólica. Segundo Piaget:

Permite representar os objetos ou acontecimentos atualmente não perceptíveis 
invocando-os por meio de símbolos ou de sinais diferenciados, tais como o 
jogo simbólico, a imitação diferenciada, a imagem mental, o desenho, etc. e, 
principalmente a imagem mental (1998, p. 39).

Este pensamento da criança “se processa através do funcionamento simbólico, iniciado 
no final do período anterior” como diz Imai (2007):

A função simbólica é percebida pela criança, nos seus desenhos, nas brin-
cadeiras de faz de conta, nos jogos simbólicos, nas várias manifestações da 
imaginação. Através da função simbólica, a criança expressa suas emoções, 
conflitos, vivências, expõe situações observadas, imita situações. A função 
simbólica possibilita que a criança realize a substituição de um objeto por 
outro, criando um meio de adaptação que favorece o seu desenvolvimento, em 
especial nos aspectos afetivos e cognitivos (p. 31).

Neste período, Piaget alude sobre o abandono do egocentrismo quando essa criança 
descobre o outro, mas que, ele, “continua existindo no plano mental” (PIAGET 1983, p. 137). É 
onipotente e chega a pensar que todos compartilham com seus pensamentos e desejos (IMAI, 
2007). Entretanto, a criança, neste desenvolvimento, vai tendo a possibilidade de aprender a noção 
de conservação que, segundo Imai (2007), em Piaget, é a capacidade de reconhecer que certos 
atributos das pessoas e objetos não se alteram apesar das modificações que possam ocorrer. No 
final deste, surge o Período das Operações Concretas, que vai de sete a doze anos, no qual estão 
inseridas as alunas da oficina. Segundo Piaget (1983):

A idade de 7 a 8 anos em média assinala um fato decisivo na elaboração dos 
instrumentos de conhecimento: as ações interiorizadas ou conceptualizadas 
com as quais o sujeito tinha até aqui de se contentar adquirirem o lugar de 
operação enquanto transformações reversíveis que modificam certas variáveis 
e conservam as outras a título de invariantes. Esta novidade fundamental é 
devida uma vez mais ao progresso das coordenações, vindo as operações se 
constituírem em sistemas de conjunto ou estrutura (PIAGET, 1983, p. 18).

As alunas matriculadas das oficinas de 2003 (sete a nove anos de idade) estavam transi-
tando em questão de desenvolvimento por este período, o do operatório-concreto. Segundo Imai 
(2007), neste período, as crianças começam a raciocinar logicamente. Foi o que experienciei em 
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minha sala de aula durante a montagem da peça A vovozinha e a história da Matinta Perera. As 
referidas alunas no segundo semestre deram um salto em seus desenvolvimentos principalmente 
na questão de interiorizar uma ação.

Surgiu, entre nós, um elo de comunicação e de fluidez de criatividade. Descobrimo-nos, 
como criadoras e parceiras 41. Dessa forma, começou entre nós um jogo prazeroso e, consequen-
temente, divertido. Aprendíamos, ensinávamos e, assim, começamos o jogo de fazer teatro. Com 
este jogo senti que as experiências começavam a ser vividas plenamente, pois nos movimentos 
das alunas, já se viam resquícios de intuição e espontaneidade, o que me fez compreender que 
“ninguém ensina nada a ninguém”, mas também perceber que a aprendizagem se dá muito mais 
pela experiência, pois, como disse Dewey (2011), “é tudo que acontece ao indivíduo” (p.149). 
Quem passa pela experiência é quem pode revelar ou relatar o que viveu e o que lhe trouxe de 
transformação. Não posso planejar experiência para alguém. Todavia, sei que, como professora, 
posso oferecer instrumentos que induza os alunos a viverem suas experiências sempre (espero) 
enriquecedoras.

Pensando assim convidei as mães disponíveis para participarem de todo o processo 42. 
Com elas ficaram as tarefas de pensar o figurino 43, a divisão das vovozinhas 44 (três alunas na peça 
atuavam com este personagem), bem como, a escolha de objetos, ou brinquedos. Esta seleção de 
brinquedos começou com um jogo que praticamos em sala de aula 45. Nas primeiras vezes que 
brincamos com este jogo, algumas alunas chegaram a perguntar “tia o que vou fazer com isto?”. 
Ao longo do treinamento foi sendo emocionante vê-las em suas descobertas, experimentando 
como mover aquele objeto ou brinquedo, dando vida a ele, movimento, bem como descobrindo 
novos caminhos no espaço, contando ainda outra história sobre o mesmo objeto. Emocionada 
percebia mais uma vez que o jogo estava entre nós. Não mais me sentia no comando, não mais 
me sentia uma professora, mas sim dividindo uma parceria.

41 Tanto eu quanto elas esquecemos nestes encontros de 2003 dos conceitos certo e errado acredito foi o 
que nos deu maior liberdade para expressarmos nossos pensamentos, o que sentíamos, para tocar nossas 
criatividades.

42 Em 1999, tive grandes problemas com as crianças da oficina e seus familiares. Pensava que a mãe não 
deveria estar presente em sala de aula. Devido os resultados obtidos em 1999, decidi por incluir a mãe 
e a avó em nossos jogos, o que se tornou uma experiência além de maravilhosa, altamente educativa, 
imensamente lúdica, porque trabalhamos em conjunto o ensino-aprendizado da dança. Professora, mãe, 
avós e alunas, tentávamos naquele ano introduzir a educação lúdica como conhecimento na ETDUFPA. 
Todavia, percebido pela família que iniciava a substituir aquele olhar classista (MOREIRA, 2009) de que 
só balé clássico é que é realmente dança.

43 No caso da peça A vovozinha e a história da Matinta Perera, o figurino deveria ser criado pelas alunas 
e deveria ser algo que houvesse em suas casas. Para a Matinta Perera, poderia ser um vestido preto, po-
deria ser algo em frangalhos, algo que lembrasse a morte, a noite, o mistério. As netinhas se vestiram do 
modo caboclo: saia, blusa colorida, de chitão, ou shorts, roupa que se usa no dia-a-dia, principalmente 
nas cidades do interior do Estado do Pará.

44 Resolveram entre elas, como seria a vovozinha e escolheram inicialmente a aluna mais velha para este 
personagem. Logo na aula seguinte decidiram que neste piloto de personagens deveriam ser duas vovo-
zinhas e uma Matinta Perera.

45 O jogo de descobrir pela forma do objeto que brinquedo era.
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A sensação de estar dividindo as tarefas com minhas alunas, me fez compreender, também, 
que desta vez elas idealizaram a história, ou melhor, elas contaram uma história, demonstrando 
que estavam vivendo plenamente as sensações de suas tramas, como crianças, ou seja, viviam 
ludicamente as situações. Percebi que o fato de elas criarem a história proporcionava uma inte-
riorização com mais rapidez para a ação e logo percebia a reação.

Segundo Imai (2007), isso aconteceu, porque

é nesse novo período que a criança começa a raciocinar logicamente, ou seja, 
organiza seus pensamentos, em estruturas. Pensa logicamente a respeito das 
coisas que já experimentou em consequência das atividades e observações dos 
objetos concretos. Passa do agir sobre o objeto ao agir em pensamento sobre ele; 
passa da manipulação do objeto a sua manipulação simbólica (IMAI 2007, p. 33).

E isso novamente foi perfeitamente visível em relação a esse grupo de alunas, por volta 
do segundo semestre, quando assisti a transformação das caixinhas de morangos encontradas 
nas ruas da cidade (deixadas por aqueles que vendem nas ruas). As caixas foram aproveitadas 
e viraram os presentes que as netinhas levaram para a vovó no dia de seu aniversário. Assim 
o lixo, ou seja, a preservação do meio ambiente, passou a ser um assunto de nossos encontros. 
As folhas das árvores secas, do quintal da escola, ou mesmo das mangueiras das ruas de Belém 
(objeto de cena) viraram o chá de erva que ofereceram como medicina, à vovozinha quando 
esta se sentiu adoentada por estar cansada de tanto querer saber quem era a Matinta Perera que 
assoviava em sua janela e tentava assombrá-la.

Conseguiram colocar em cena cadeiras e também tecidos para o faz de conta de suas 
fantasias no dia-a-dia da sala de aula. Segundo elas, era por ali que a Matinta Perera ia surgir, no 
entremeio dos tecidos com a escada da casa da vovó. As alunas arrumaram o cenário conforme 
seus imaginários e assim configuraram a sala de estar da vovozinha com cadeiras 46, a cozinha, 
as panelas, as bacias, os cestos, bonecas, lenços brancos, malas. Quando escolhiam os objetos 
que fariam parte das cenas comentavam entre elas em que lugar da peça colocariam aqueles 
objetos, como também, distribuíam entre elas os brinquedos selecionados, sem que houvesse 
como antes uma disputa sobre tais objetos.

Arrumar a cena passou a ser um jogo e todos os dias de aula esta adquiria uma arrumação 
diferente. Acabavam sempre trocando um brinquedo com a outra, mas neste passa-passa, desco-
briam movimentos e muitas vezes ruídos e até jogos cantados. Aprendi com Spolin (2010) que, 
se desenvolvemos o processo criativo, devemos vivê-lo, temos que estar plenos, de corpo e alma 
no jogo que se apresenta e assim todo dia descobríamos novas sensações e, consequentemente, 

46 Neste cenário, as cadeiras eram diferentes uma das outras. Sugeri, como coordenadora da peça e roteirista, 
que elas deixassem as cadeiras como quisessem, ou seja, poderiam estar deitadas, viradas de pernas para 
cima, ou na posição normal das cadeiras, viradas para frente ou para traz, elas escolhiam a arrumação 
do cenário. Dessa forma, brincamos de casinha.
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novas brincadeiras. Improvisar, nesta turma, passou a ser a brincadeira e com isso mais entrosa-
mento de grupo, mais jogos, consequentemente, mais espontaneidade, mais criatividade e mais 
entrosamento do grupo.

Todas as aulas que desenvolvemos juntas, no final apresentávamos uma performance. 
Isso passou a ser atrativo para as outras alunas da escola (faixa etária mais avançada) que mani-
festavam a vontade de participar daquele teatrodançado, ou performance/dança apresentadas por 
aquelas pequenas intérpretes da dança. Essa forma de finalizarmos a aula no segundo semestre 
sempre com uma performance me deu a oportunidade de observar que estavam mais confiantes 
em seus corpos em relação a feitura dos exercícios

Ficavam atentas ao pedido da tarefa ou instrução dos exercícios, ou sobre o modo como 
seria desenvolvido o jogo. Isso significava que elas haviam dado um salto no que diz respeito a 
noção de reversibilidade. Segundo Imai (2007) este desenvolvimento “permite a mente reverter 
suas atividades, voltando atrás no raciocínio, lógico matemático, nos conceitos de conservação 
e influência na qualidade do pensamento” (p. 3)

Por isso que rever Piaget me auxiliou a entender e adequar às práticas psicomotoras de 
acordo com os momentos que as alunas estavam vivendo. Esse entendimento me levou a com-
preender que os estudos desenvolvidos no primeiro semestre em se tratando de alguns exercí-
cios, deveriam ser repetidos no segundo e acrescentados à prática dos jogos teatrais, bem como 
a improvisação, possibilitando de tal maneira um trabalho mais consciente com as atividades 
lúdicas, ou seja, de seus momentos lúdicos, o que certamente melhoraria a função da percepção 
de sua imagem corporal, da percepção espacial, da lateralidade, do ritmo e de sua percepção 
temporal. Lê Boulch, com seus exercícios regidos pela psicocinética, colaborou para que eu 

Ilustração 11. Alunas das oficinas arrumando a cena da sala da vo-
vozinha (Fotografia do acervo da autora, 2003)
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compreendesse como as alunas poderiam desenvolver a consciência corporal, descobrindo corpos 
lúdicos, demonstrando por fim suas expressividades.

Como professora passei também por mudanças em meu entendimento sobre ensinar dança 
e ser parceira e não apenas a professora em sala de aula foi a minha primeira mudança quando 
almejei a fim de trabalhar o desenvolvimento de minhas alunas como um ser integral, como “um 
organismo integrado” (CARVALHO, 2007 p.11):

O indivíduo não é uma soma desintegrada de partes não relacionadas. O ser é 
um organismo integrado. A simples observação do homem em seu cotidiano 
leva a concluir que todos os gestos do ser humano são globais. Há uma inter-
venção de todo o corpo e não de algumas partes (p. 11).

A educação feita por intermédio do corpo pode selecionar a psicomotricidade, a dança, 
o teatro para serem seus guias e executá-la por meio de atividades corporais e de expressão ar-
tística, procurando atender as necessidades e anseios dos indivíduos, de serem completos, além 
de oferecer espaço lúdico, amplo e estimulante, ou seja, criança=mundo=exterior=interior, ou 
ainda, criança x pensamento x ação x emoção. E isso acontece, me diz a experiência, quando 
conseguimos atuar com todo o nosso corpo de forma lúdica e prazerosa (CARVALHO, 2007), 
mas principalmente de forma plena.

Ninguém desperta para seu próprio corpo tão rapidamente. É feita esta construção gra-
dativamente, através de um processo de evolução. Imai (2007) complementa este pensamento, 
acrescentando que “nesse processo a criança vai tomando consciência da extensão de seu corpo, 
delimitando o próprio corpo do mundo exterior” (p.33). Entretanto, o indivíduo deve ter esta ci-
ência de estar com o seu corpo, ou seja, já deve possuir uma referência de si mesmo, pois ensinar 
a percepção, por exemplo do esquema corporal em um estudo de brevíssimo tempo, segundo 
a autora, não seria possível porque ele não é adquirido pelo treinamento. Vai aos poucos sendo 
construído mentalmente pela criança, de acordo com o uso que esta faz de seu corpo (IMAI, 
2007). Para Lê Boulch (1987, p. 16, 17) esta construção mental da criança se faz em três etapas:
• Primeira etapa - corpo vivido – (de 0 a 3 anos).

Nesta etapa, a criança delimita seu “próprio corpo” do mundo dos objetos, por meio da ação 
e da aquisição na prática. Portanto é muito importante a vivência, o manuseio, a confrontação global, 
com o mundo dos objetos. Os elementos motores e sinestésicos inconscientes permanecem domi-
nantes até a idade de cinco anos sobre os elementos visuais e topográficos, podendo ser observados. 
Esta etapa vai comparar-se, dentro dos estudos de Piaget, à descrição do período pré-operatório.
• Segundo etapa - o corpo percebido - (5 a 7 anos).

Segundo Lê Boulch, esta etapa corresponde à organização do esquema corporal que se dá 
quando há uma integração gradual e progressiva de um “corpo atuado” se encaminhando para 
uma tomada de consciência de seu “próprio corpo”. É neste período que a atuação ordenadora 
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da função de assimilação juntamente com as atividades mais globais, permite a passagem de 
um “corpo percebido” para um “corpo representado” situado no espaço e no tempo, tornando a 
imagem do corpo em uma verdadeira sustentação cognitiva orientada e materializada, servindo 
de referencial a estrutura espaço-temporal.

A criança passa a aperfeiçoar e refinar seus movimentos, adquirindo uma maior coorde-
nação de um espaço e tempo determinado, alcançando avanços significativos. Segundo Oliveira 
(1997), a criança neste período, ou etapa, descobre sua dominância e com ela seu eixo corporal. 
Seu corpo passa a ser o ponto de referência para se situar e situar os objetos em seu espaço e tem-
po. É o primeiro passo para que a criança possa mais tarde chegar à estruturação espaço-tempo. 
Tendo seu corpo como referência descobrirá forma e dimensões iniciando pela assimilação dos 
conceitos para frente, para traz, direita, esquerda, encima, embaixo, bem como, adquire noções 
temporais tais como: intervalo de tempo, ordem (primeiro, segundo, terceiro), sucessão (o que 
vem antes, o que vem depois de). Imai (2007) nos diz que a partir do final desta etapa, a criança 
conclui o período pré-operatório.
• Terceira etapa - o corpo representado (7 a 12 anos).

É a ultima etapa percorrida pela criança no que diz respeito ao seu desenvolvimento. É 
nesta etapa que a criança, segundo Imai (2007), “terá estruturado seu esquema corporal” (p. 39). 
Explica a autora que a criança tem condições de adquirir a noção de todo e das partes de seu corpo. 
Vai saindo aos poucos de seu próprio corpo e colocando sua atenção mais descentralizada de si 
mesmo. Seu corpo passa a ser objeto no espaço, deixando de ser referência. A criança começa a 
ver outros pontos de referências para comunicar-se, ela começa a ver o espaço externo, ou seja, 
começa a desenvolver o tato consciente 47.

As alunas da pesquisa pertenciam a esta etapa a partir dos estudos de Lê Boulch. Por 
isso, no segundo semestre, desenvolvi jogos em sala de aula que auxiliaram ainda as alunas a se 
sentirem integradas mais vigorosamente. Percebi que, principalmente ao executarem jogos como 
do sistema Laban/Bartenieff 48, como as brincadeiras com a respiração que tomaram consciência 
das partes de seus corpos, de eixos corporais, bem como passaram a entender que seus corpos 
se dividiam em membros superiores e inferiores e que ao mesmo tempo era dobrável. Também 
com os jogos teatrais como os da estátua, as alunas foram tomando a noção de tempo, de espa-
ço de estar em cima ou embaixo, de perceber parte por parte de seu corpo na imobilização, de 
perceberem suas respirações, de pensarem seus interiores, de perceberem o que lhes cercava.

47 Tato consciente é um dos princípios fundamentais da Eutonia (DASCAL, 2008).
48 Selecionei os exercícios do sistema Laban/Bartenieff para configurar nos estudos do segundo semestre 

por ser, por exemplo, “a respiração com as vogais”, o exercício que mais auxiliou as alunas da oficina 
de dança a conhecerem seus corpos, suas anatomias. Logicamente que quatro meses dos estudos que 
fiz de mestrado, não foram suficiente para conscientizar os alunos de seus corpos, de suas habilidades 
e possibilidades e as divertidas formas de conhecê-lo, de estudá-lo e até de inventá-los. Todavia, como 
já era conhecida delas a linguagem Laban/Bartenieff puderam aproveitar bem mais as explicações das 
novas aulas, no segundo semestre.
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As propostas de Jean Lê Boulch (1987 - Psicocinética), que consideram a percepção e o 
conhecimento do próprio corpo, formado pelo conhecimento da orientação espacial, orientação 
temporal, coordenação olho-mão, ritmo, lateralidade, interiorização, que ele denomina de cons-
ciência corporal, unida à finalidade dos Fundamentos Bartenieff formada pelo conhecimento da 
respiração, Centro-Periferia, Cabeça-Cóccix, parte superior e inferior do corpo, Homolateralidade 
(metade do corpo) e Contra-Lateralidade (como conhecimento do corpo) (FERNANDES, 2002) 
mais a prática dos jogos teatrais (VIOLA SPOLIN, 2010) e da improvisação, trabalhados em 
minha sala de aula, por meio de variadas atividades que foram se estruturando a medida que 
o trabalho avançava, levando em consideração o conteúdo a ser desenvolvido e o interesse de-
monstrado por estes, pelas crianças.

4.2.1 Interiorização

A palavra interiorização designa certa forma de atenção voltada para o corpo em opo-
sição a uma forma de atenção exteriorizada. Se a criança já possui um esquema interiorizado, 
mantém conscientemente localizada sua atenção, sobre esta ou aquela parte do corpo. Isso foi 
perceptivo quando se oferecia trabalhos com exercícios que utilizei para desenvolver a percepção 
dos segmentos corporais como o jogo da respiração das vogais, bem como com a aplicação 
do jogo tocando e sendo tocado em que a partir das palmas nas andadas ou marcha, as alunas 
tinham que correr e tocar em uma parte do corpo da colega.

Diz Lê Boulch que a fase do corpo descoberto é uma forma de atenção perceptiva, cen-
tralizada sobre o próprio corpo, que permite à criança tomar consciência de suas características 
corporais e verbalizá-las pelo jogo da função simbólica 49. Explica Lê Boulch que esta função 
permite na evolução da criança estabelecer relações entre o campo perceptivo do próprio corpo 
e de aguçar cada campo perceptivo em particular. Já, no nível do pólo motor, diz o autor: o jogo 
da função de interiorização, a verdadeira percepção do próprio corpo vai tornar possível uma 
melhor dissociação dos movimentos e certa tomada de consciência de suas condições temporais 
de desenvolvimento. Esclarece ainda que a experiência do “corpo vivido” se organiza num nível 
global através de “ensaios e erros” ou de tateamentos sucessivos.

Na aprendizagem por insight 50, a partir de um esquema interiorizado, as informações 
proprioceptivas serão prioritárias, pois a criança mantém localizada a sua atenção sobre esta 
ou aquela parte de seu corpo, aumentando com isso as informações proprioceptivas, tornan-

49 A função simbólica não é uma função psicomotora, mas tem suas raízes na atividade sensório-motora, 
visto que está estreitamente ligada ao desenvolvimento psicomotor. Representa uma coisa em função 
de alguma analogia e o símbolo que é um objeto que desloca outro objeto, pode ser uma pessoa ou uma 
situação (LÊ BOULCH 1982, p. 64 e 65).

50 É a invenção brusca de novos meios em presença de uma situação-problema. (LÊ BOULCH, 66, 67, 86).
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do-as conscientes. Como consequência disto, o controle de seus gestos crescerá, resultando na 
susceptibilidade da criança em remodelar seus gestos globais, coordenando os detalhes de exe-
cução cada vez melhor localizados com a representação mental do modelo.

Lê Boulch (1987) deixa claro, também, que a interiorização não apenas permite assegurar 
uma localização precisa dos esforços musculares, mas, também, a condição indispensável para 
se intervir voluntariamente na duração de cada uma das sequências de movimento.

As alunas quando improvisavam movimentos, ou dança livre, iam organizando de acordo 
com seus impulsos a troca de movimento e até de comando. Essa experiência foi bastante vivida 
em sala de aula com o jogo do espelho. Consegui que as alunas pudessem ser vistas umas pelas 
outras e assim observassem o corpo da outra em movimento, ao mesmo tempo, que tentavam 
não confundir quando eram guia ou quando eram guiados. Demonstravam raciocínio mais rápido 
e tomaram decisões mais súbitas. O mesmo aconteceu com a prática da respiração do Sistema 
Laban/Bartenieff quando tinham que pensar e colocar em seus corpos as vogais A, E, I, O, U.

4.2.2 Organização espacial

Nos situamos através do espaço e das relações espaciais, para viver 
no meio estabelecendo relações entre as coisas, fazendo observa-
ções, comparando-as, combinando-as, vendo as semelhanças, as 
diferenças entre elas. Nesta comparação entre os objetos, consta-
tamos as características comuns a eles (e às não comuns também).

Alves

Diz Alves, que primeiro a criança percebe a posição de seu próprio corpo no espaço, depois 
lhe chama atenção como se posicionam os objetos no espaço em relação a si mesma e finalmente 
aprende e compreende as relações das posições dos objetos entre si (ALVES, 2007). Se caminho 
no espaço e sou capaz de me ver e de ver as coisas que me cercam, sou capaz de dirigir-me, 
avaliando e criando movimentos para adaptá-los ao espaço onde me encontro. Exercícios como 
os de rolamento, indo e voltando no espaço da sala de aula, bem como as andadas com e sem 
obstáculos no espaço foram importantes para essa percepção.

A estrutura espacial se desenvolve na criança a partir do conhecimento adquirido em 
relação ao seu corpo e ao espaço que ocupa resultando em uma melhor locomoção espacial, 
organização do espaço que ocupa o maior domínio de seus gestos. Com os ensinamentos de 
Laban/Bartenieff as crianças da oficina puderam iniciar a pensar o espaço experimentando em 
seus corpos a forma da letra X toda a extensão de seu corpo-espaço, sem limites e com limites.

No espaço, a criança percebe-se e comunica-se com o seu mundo circundante, relaciona-
se com as pessoas e as coisas. Essa atitude também pode ser comprovada na realização do jogo 
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da historinha sem palavras, em que as crianças circulando pela sala de aula vão contando uma 
história formando uma figura central imóvel que propicia as alunas perceberem que o espaço é 
tridimensional, que tem dimensões diferentes, que pode ser usado de todos os lados, podendo 
ser armada a figura para frente, para trás e que o fato de tocarem em alguma parte do corpo da 
colega vai formando uma estátua que transita pelos níveis baixo, médio e alto.

As alunas praticando o jogo da descoberta do espaço deixaram de se mover umas quase 
que coladas às outras. Pararam de andar aglomeradas, como faziam nas aulas do primeiro se-
mestre. No segundo semestre, correram atrás da liberdade de movimentar-se e andavam pelo 
espaço procurando se relacionar com o que viam. Às vezes, colocavam, na prática das andadas 
com obstáculos, objetos que deveriam ser observados e utilizados como cadeiras, bancos, sapa-
tos, cabo de vassoura. Entretanto, foram experiências que só pude saborear quase nas últimas 
práticas do curso.

De acordo com a satisfação e o prazer demonstrado pelas alunas nas práticas, fui traba-
lhando as ações corporais que, segundo Rangel (2005), são um modo eficaz e poderoso de se 
iniciar a dançar, pois não há quem não saiba fazer uma ação corporal, até porque são atividades 
bastante conhecidas de todos nós como: sentar, correr, levantar, sacudir, cair, derreter, engati-
nhar, balançar, deitar, rolar, pular, rodar, empurrar. São tantas que Rangel (2008) aconselha-nos 

Ilustração 12. Alunas exercitando os níveis alto, médio 
e baixo do espaço (Fotografia do acervo da autora, 2003)
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a abrir o dicionário e escolher. Todavia, a autora recomenda que seja complementada a brinca-
deira utilizando as ações contrastantes, como: parar, crescer, diminuir, aparecer, sumir, como 
também, as complementares que são: desmanchar, derreter, ruir, desmoronar, fugir, desaparecer, 
agradar, envolver.

Trabalhamos intensivamente (eu e as alunas) a orientação espacial e isso acontecia quando 
jogávamos com um jogo expressivo como o da estátua 51 como também, com os exercícios da 
marcha, que a uma palma, podia ser uma pausa, mas, também um giro, um salto, uma palavra. 
Trabalhavam as crianças em sala de aula, em duo, trio, quarteto, ou grupo todo, como acontecia 
no primeiro semestre quando jogávamos jogo do escravo de Jó e também quando escreviam 
seus nomes com seus corpos, que além do espaço estimulava o entendimento do seu corpo como 
um todo, mas também em partes.

Escrever o nome com o corpo virou uma brincadeira muito gostosa entre eu, minhas 
alunas assistentes 52 e as alunas do preparatório de dança, pois descobrimos que poderíamos des-
cobrir formas novas de nos movimentar no espaço. Nos exercícios do espaço, nas duas oficinas, 

51 Os alunos caminham pela sala e ao comando de palmas, mobilizam-se em forma gestual expressiva 
qualquer, em que serão escolhidos cinco poses elaborando-se uma coreografia. Utilizei a partir deste 
momento a mímica como estímulo auditivo, criando uma pequena sequência de movimentos em que 
todos os participantes dançassem.

52 Eram duas alunas minhas de dança que pediram para fazer parte da pesquisa porque trabalhavam com 
crianças, e com a música. Na pesquisa, me auxiliavam com as crianças, tanto em sala de aula como nas 
atividades extras-classes.

Ilustração 13. Meninas brincando o escravo de Jô, enquanto descobriam ritmo, es-
paço, tempo, além de exercitarem sua função óculo-manual (Fotografia do acervo da 
autora, 2003)
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treinamos as andadas percebendo o espaço e percebendo-nos. Ao longo da prática psicomotora 
pedi que, ao fazer pausa no andar, incluíssem uma ação corporal (que até aí já conheciam algu-
mas e descobriram outras).

Em uma das aulas, fiquei surpresa com uma aluna que na hora da pausa, escolheu a ação 
de tremer. No final da aula, no círculo das discussões lhe questionei porque teria feito assim, 
tremendo a sua pausa (a maioria fazia estátua imóvel, até então). Ela respondeu “lembrei profes-
sora de minha vozinha que anda se tremendo, assim, olhe, olhe” e mostrou novamente a aluna, 
sua avó nos gestos de tremer e de andar que em sua visão era parado. A aluna na hora da pausa 
improvisou sua avó.

As alunas contaram que em suas escolas tinham ensinado a brincadeira de escrever o 
nome com o corpo, para suas colegas e suas irmãs. Entendi que esta brincadeira foi uma das 
que mais despertou o interesse dessas alunas. Foi, exatamente falando de brincadeiras com elas, 
que pude estimular a memorização de sequências de movimentos, bem como estimular a impro-
visação, como também estimulá-las a experienciarem os fatores do movimento (fluência, peso, 
espaço, tempo), tendo, todavia, consciência do que estavam realizando com seu corpo, como, por 
exemplo, percebendo como se locomoviam no espaço, percebendo as direções que podiam ser 
experimentadas e principalmente, descobrindo os planos do espaço e as formas de atravessá-lo.

Percebi, por exemplo, que os desenhos que apresentavam a cada final de mês, com as aulas 
de dança estavam se modificando. E isso foi verificado, quando uma aluna de oito anos desenhou 
uma bailarina, na sala de aula, fazendo uma aula de balé clássico. Compreendi que começava a 
entender que o corpo é sedimentar, mas que também é bloco, ou move-se em partes, mas tam-
bém por inteiro. Pode ser côncavo e convexo, pode ser curvo e reto e com essas observações, 
as sensações e as descobertas das partes do corpo, ou a descoberta dos segmentos corporais.

Outra brincadeira que as alunas gostaram de praticar foi da matemática no espaço 
Necessário foi essa prática, porque precisava que elas diversificassem seus modos de atravessar 
o espaço. Aí começaram a atravessar de um lado para o outro, em forma de triângulo, roda, fila 
indiana, em zig-zag, serpenteando. Dessa maneira, consegui que as alunas se concentrassem no 
momento que se locomoviam no espaço. Se começassem a atravessar a sala de aula em forma 
de triângulo não poderiam chegar do outro lado da sala com o triângulo desarrumado, a não ser 
que fosse proposta de coreografia. Essa aprendizagem sobre o deslocar no espaço impedia que 
invadissem uma o espaço da outra.

Jogos como o da matemática e a dança surgiram a partir de desenhos que as alunas 
faziam em sala de aula. O primeiro desenho apresentado no segundo semestre de 2003 me fez 
entender que houve nesta aluna um desenvolvimento no entendimento de sua imagem corporal 
e a compreensão técnica da dança. Pode-se ver que a aluna observou inclusive o penteado de 
uma praticante do balé, assim como forneceu detalhes da barra para exercício em sala de aula de 
dança e orgulhosamente rotulou sua boneca escrevendo em sua roupa escola de Teatro e Dança.
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4.2.3 Lateralidade

Pode ser chamada de dominância cerebral. Entretanto Alves (2007) alerta sobre o termo 
dominância e diz que:

tende cada vez mais, a ser substituído por “hemisfério maior”, porque se con-
sidera que o critério de dominância implica no controle das funções de um 
hemisfério para o outro. Entretanto, o termo continua sendo usado para referir-
se ao hemisfério cerebral esquerdo que está comprometido com as funções da 
linguagem na maioria dos seres humanos (ALVES, 2007, p. 61).

Continuando sua explanação, complementa seu pensamento dizendo:

Sabe-se também, que a metade esquerda do corpo é controlado pelo hemisfério 
direito ao passo que a outra metade é controlado pelo hemisfério esquerdo. 
Quando há dominância no hemisfério esquerdo, temos o indivíduo destro; e 
quando ocorre a dominância do hemisfério direito, temos o indivíduo canho-
to. É legítimo, porém, admitir que haja colaboração dos dois hemisférios na 
elaboração da inteligência (ALVES, 2007, p. 61).

Ilustração 14. Desenho de uma aluna da Oficina Preparatória de 
Dança (Reprodução fotográfica do acervo da autora, 2003)
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O comentário acima me leva primeiramente a pensar nesta dificuldade na aula de dança 
com adultos que geralmente apresentam dificuldades de exercitar de um lado e do outro do corpo 
sendo muito mais fácil, segundo seus depoimentos, fazer os exercícios do lado direito. Todavia, 
em aula com técnica de Martha Graham, se começa o exercício pelo lado esquerdo o que facilita 
esse treinamento, desaparecendo por completo a dominância lateral.

Sobre a mesma questão no desenvolvimento da criança, ocorre uma tendência, uma 
preferência pelo uso do olho, mão e pé de um dos lados do corpo. Logo no início das aulas, 
as crianças demonstravam dificuldades para girar para um lado e depois fazer a mesma coisa 
com o outro lado. Também tinham dificuldade de pensar o que é dentro e fora (no caso do giro, 
vira para dentro, vira para fora). Em dança, geralmente nos primeiros treinamentos, os alunos 
passam por essa dificuldade, sejam adultos ou crianças, mas depois entendem que seus corpos 
podem perfeitamente trabalhar um lado e outro do corpo e principalmente se for dançando que 
é muito mais suaves e flexíveis estas passagens do peso do corpo. No jogo das baquetas foi 
perfeitamente maravilhosa a experiência dos planos do espaço unido ao estímulo da descoberta 
de suas possibilidades no que diz respeito à lateralidade a estimular a consciência do espaço, 
a criar modo de passar a baqueta por cima, por baixo, no nível médio, no nível alto sem deixar 
cair o objeto, experimentando a sensação do nível baixo. Esses exercícios fizeram experienciar 
seus equilíbrios, desafiando um lado ou outro do corpo.

As andadas, ou marchas, valeram também, como exercícios, que estimularam o desen-
volvimento da lateralidade. Quando o aluno anda para frente, para trás, de lado, o mesmo acon-
tecendo com o jogo um olho no corpo que obrigava as alunas a olharem o espaço com o olho 

Ilustração 15. Alunos adultos fazendo Técnica de Martha Graham, em mi-
nha turma de Dança Moderna na ETDUFPA (Fotografia acervo da autora, 
2003)
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em um lado do corpo e depois do outro, o que estimulava vigorosamente o equilíbrio firmando 
a execução da lateralidade. É traduzida esta função como “predominância motora meramente 
funcional que se manifesta na realização das praxias 53 e consolida-se normalmente através de 
prática de exercícios de coordenação global e jogos” (Lê Boulch, 1983, p.111-112).

Nas oficinas, trabalhei com as crianças para essa prática com jogos de dança que consis-
tia numa improvisação não combinada, ou seja, não havia um acordo prévio. A música tocava 
(cada vez variavam os ritmos). Um dia dançávamos música clássica (querendo obter com ela um 
ritmo mais flutuante, às vezes frenético), outro com música popular brasileira (percussão, que 
era a preferência das crianças da oficina) – em que faziam muitas brincadeiras com seus corpos 
conforme acompanhavam o som. Faziam seus arranjos no ato de apresentar a performance e 
isso me dava oportunidade e possibilidade de verificar como a partir daquele tumulto (de andar 
do lado para o outro) resolviam de súbito às mudanças dos lados que implicavam em mudan-
ças de ritmo e consequentemente de lateralidade e, com isso, sem dúvida nenhuma, mudavam 
constantemente de emoções.

4.2.4 Segmento corporal

A função de segmento corporal é considerada por Lê Boulch (1982) como função cor-
po-espaço, visto que o corpo ocupa o espaço em primeiro lugar. Para melhor entendimento da 
discussão, exemplifico com a criança e suas descobertas quando começa a escalonar seu “espaço 
postural”, ficando primeiro na estação sentada, depois na estação de pé que permite recolher as 
informações cada vez mais numerosas até a descoberta do objeto. O espaço se tornará um espaço 
de configuração, definindo o limite da exploração através da manipulação.

A locomoção permitirá entender a ação e ter acesso às novas descobertas com mais proprie-
dade. Pelo exposto, posso inferir que, quando a criança começa a perceber o seu corpo nos exercícios 
dos jogos de dança, ou de livre expressão, ou de jogos teatrais, ela passa a descobrir as diversas 
formas de comunicar-se, ou seja, tomar consciência não só de si, mas também do outro e dos objetos 
ao seu redor. Isso me faz lembrar o laboratório do ônibus cheio 54. Entretanto, foram os segmentos 
corporais, as primeiras carências detectadas nestas meninas (pré-teste psicomotor). Lembro que foi à 
primeira observação que pude imediatamente detectar naquele primeiro dia de aula e daí fui buscar 

53 Lê Boulch (1983, p. 47) define praxia como “sistema de movimentos coordenados em função de um 
objetivo a ser atingido”.

54 Era um jogo em que as crianças imaginavam que estavam em um ônibus cheio. Todo mundo ia bem 
perto um do outro, o ônibus estava superlotado. Rodando o ônibus, as pessoas iam descendo e o mesmo 
ia esvaziando e os corpos tomando seu lugar no espaço. “Parecia outro lugar”, disseram as alunas, “se 
podia sentir a ventilação” complementou a outra. Rodava um pouco mais e terminava a viagem vazio e 
as crianças começavam a brincar num espaço sem limite, que significava a parada final. Todas desciam 
do ônibus, inclusive a motorista que deixava o veículo parado. Denominei esses exercícios de final de 
aula de “performance/brincadeira”.
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nos exercícios do Sistema Laban/Bartenieff, como no caso do jogo brincando de respirar com as 
vogais, forma de as alunas entenderem que aquela respiração abria espaço no seu corpo interno.

Todas essas explicações serviram para que elas passassem a pensar sobre seus esqueletos, 
ossos, músculos, membros superiores e inferiores. No momento, as alunas descobriram a caveira 
(boneco do Sistema Locomotor) e muitas perguntavam se era verdade que éramos como aquela 
caveira por dentro. Entretanto, perceberam que a caveira era dobrável. As alunas faziam pose 
uma para outra e uma delas tentava imitar fazendo o mesmo com a caveira.

Jogo instigante para ser praticado como atividade lúdica no segundo semestre foi o jogo 
da cinesfera que é a esfera que todo mundo tem em volta do corpo. Rangel (2005) diz que “é a 
esfera pessoal do movimento” (p.33). Comecei a falar sobre tal esfera com as crianças a partir do 
exercício de se espreguiçar ou o alongamento em X do Bartenieff. Começaram a pensar, viram 
e sentiram a imagem de seus corpos esticando até os seus limites para depois trazê-lo de volta 
pensando em se transformar em conchas. Ao longo desse treinamento comecei a chamar este 
exercício de Tatú-bola e, dessa forma, ia conseguindo que as alunas atravessassem aquele espaço 
da sala de aula no nível baixo do espaço e arriscando diversas direções.

No início elas rolavam e davam de encontro uma com as outras e às vezes percebia que 
formavam um bolo no chão, sentia que ficavam paralisadas. Muitas levantavam do chão e pa-
ravam de jogar, mas no dia-a-dia dessa prática, foram entendendo como deveriam rolar juntas, 
dividindo o mesmo espaço. Esse mesmo exercício também foi feito com os olhos fechados em 
que as alunas tinham que parar (de acordo com o comando de minha voz), abrirem os olhos e 
perceberem, em que parte se encontravam do espaço da sala de aula, quem era seu vizinho da 
frente, do lado e de trás.

Ao longo do tempo transformou-se esse exercício em uma cobra em que as alunas ras-
tejavam seus corpos pelo chão e algumas levantavam a cabeça para perceber em que parte do 
espaço estava. Esta prática levou as alunas a pensarem como estavam se deslocando, exigindo 
por parte delas mais concentração sobre o entendimento do espaço, sem esquecerem, no entanto, 
que existiam outros corpos naquele mesmo lugar.

Considerei bastante socializante este exercício e também percebi certo cuidado entre elas 
de não se atropelarem evitando com esta observação até que se machucassem. Dessa forma, fui 
percebendo afeto entre os participantes e com isso um jogo harmonioso, próprios daqueles que 
descobrem como dialogar, sendo que com seus corpos.

4.2.5 Coordenação

Para Lê Boulch classifica-se a coordenação em dois tipos: óculo-manual e a coordenação 
global. Os exercícios de coordenação óculo-manual são dirigidos a ações mais diversificadas 
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de precisão e manipulação, voltada para os próprios objetos, uma vez que a criança já é dotada 
de repertório de automatismo que deve permitir e manter suas relações espaciais com o mundo 
que a cerca. O autor Faz um alerta quanto à habilidade das mãos: a lateralização representa a 
predominância normal de uma delas e mesmo que as mãos estejam presas ao corpo não deve-
rão ficar soldadas a eles. Deve-se buscar independência braço-tronco que é o fator da precisão 
óculo-manual.

Na oficina do segundo semestre, essa função foi treinada, principalmente no início das 
aulas. As alunas estavam voltando das férias e, no reencontro, não paravam de conversar umas 
com as outras. Por isso resolvi fazer a brincadeira do “escravo de Jó”, que auxiliou a trazer de 
volta a concentração das mesmas como a que findaram o primeiro semestre.

Pensei que para o retorno de nossas aulas deveria apresentar para minhas alunas, uma 
aula surpresa. Afinal, estávamos voltando para os estudos da dança. Seria certamente interes-
sante iniciarmos com a música e assim ofereci para complementar seus entendimentos o jogo 
das baquetas, auxiliada por um professor de música 55. Esta prática, segundo mães das crianças, 
possibilitou que as alunas melhorassem suas escritas e a atenção em sala de aula em suas esco-
las. Segundo a mãe de uma das alunas, esta “parou de fazer garranchos” e segunda uma outra 
mãe, a filha em casa “parou de interromper minhas conversas, está menos ansiosa por atenção”.

Para trabalhar a coordenação global, que resulta das harmonias musculares (OLIVEIRA, 
1997), fui sofisticando o exercício da marcha e exercitando com as crianças transpor o espaço com 

55 Conto este desenvolvido nos jogos selecionados para a oficina do segundo semestre de 2003.

Ilustração 16. Exercício da serpente (Fotografia do acervo da autora, 2003)
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obstáculos (cadeiras, banco, pilha de jornais, tecidos). Muitas vezes, solicitei andadas e saltitos, 
andadas e giros, e pausa. Para essa prática me vali para exercitar as coordenações, das ações 
corporais como as de correr, torcer, engatinhar, pressionar, que exercitavam o equilíbrio, bem 
como as quedas no espaço e as voltas para o eixo, exercitando a dinâmica geral com a prática de 
exercício de equilíbrio. Segundo Lê Boulch (1983) é a base essencial da coordenação dinâmica 
geral. Também a brincadeira de colocar “um olho no corpo” respondeu por esta estimulação. As 
alunas com o tempo foram desenvolvendo este exercício olhando umas para as outras com seus 
olhos imaginários, o que permitia que cada vez mais se aproximassem uma das outras.

4.2.6 Organização temporal

O espaço é um instantâneo tomado sobre o curso do tempo e o 
tempo é o espaço em movimento (…) o tempo é a coordenação 
dos movimentos: quer se trate dos deslocamentos físicos ou movi-
mento no espaço, quer se trate destes movimentos internos que são 
as ações simplesmente esboçadas, antecipadas ou reconstituídas, 
pela memória, mas, cujo desfecho e objetivo final é espacial.

Jean Piaget

Diz Imai (2007) que a organização temporal, assim como a espacial, não são conceitos 
que nascem com o indivíduo. Segundo ela, precisam ser construídos. Tais organizações são 
construídas mentalmente e presente desde nossas vidas embrionárias. O conceito de organização 
temporal envolve a sucessão, portanto, está ligada ao ritmo. Nas aulas, desenvolvi com as crian-
ças exercício sobre o tempo e escolhi brincadeiras inicialmente que transitassem entre o rápido 
e o lento. Pensei nesta fase que poderia proporcionar a elas outras formas de locomoção, ou de 
movimentação. Pensei, então, em convidá-las a um passeio pelo Museu Emílio Goeldi. Como, 
neste lugar, temos também os animais sugeri que fizéssemos uma observação sobre a locomoção 
dos animais que por lá encontramos. As alunas mostraram em seus corpos as diferenças das 
locomoções dos animais que escolheram para suas observações.

Diz Alves (2007) que a “estrutura temporal insere o homem no tempo, onde ele nasce, 
cresce, e morre, e sua atividade é uma sequência de mudanças condicionadas pela atividade diária” 
(p. 75). Acredito que seja por isso que quando tratei do assunto tempo-espaço, tratei como sendo 
a percepção espaço-temporal, pois entendi que estas noções de corpo estão intimamente ligadas.

As observações feitas nos animais foram, de súbito, importantíssimas para as mudanças 
em seus movimentos corporais. Isso foi expresso pelas alunas nas performances que mostraram 
em aulas. Este estudo envolveu não só as alunas e professora, mas também suas mães e minhas 
alunas assistentes. As mães procuram organizar com suas filhas a observação dos animais, de 
sua anatomia a sua locomoção. As alunas assistentes resolveram escolher um animal para suas 
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observações e auxiliaram-me a compor a aula, sem que desta vez eu estivesse praticando junto 
com as alunas. Deram-me a oportunidade de também observar, como estava sendo executada 
pelas alunas as novas descobertas sobre o deslocar e o locomover.

4.3 Recursos metodológicos: desenho da figura humana e o teste 
psicomotor

Busquei por meio do desenho da figura humana encontrar uma solução para aferir o 
grau da consciência corporal, já desenvolvido pelas alunas da oficina e entender o que se pode-
ria fazer para iniciar os trabalhos com elas. Com o teste psicomotor no primeiro momento da 
investigação foi possível sondar o processo dinâmico da criança, bem como me inteirar sobre o 
perfil motor de cada uma delas (MELO 1987, p. 36-40). Segundo Melo, o criador deste recurso 
foi Florence Goodnough que, em 1926, visava medir a inteligência geral pela análise da repre-
sentação da figura humana, ao solicitar a criança desenhar um homem. Tasset (1980) informa 
sobre o assunto dizendo que o trabalho de Goodnogh “foi considerado um excelente instrumento 
de evolução do conhecimento corporal gráfico da criança” (TASSET, 1980, p.25).

Fonseca (1980), outro que utilizou este teste, afirmava ser este o meio pelo qual a criança 
objetiva a representação do corpo (formal e simbólico). Dizia o autor que os rabiscos feitos pela 
criança em seus desenhos dizem respeito ao corpo vivido ou ao seu nível de integração. Em seu 
trabalho de educação e de reeducação psicomotora. Aferiu a evolução das crianças no que diz 
respeito ao nível de noção e de reconhecimento do corpo.

Ilustração 17. Meninas praticando O jogo do animal que sou em sala de 
aula da ETDUFPA (Fotografia do acervo da autora, 2003)
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Melo ainda nos informou a este respeito dizendo que autores como Lapierre (1982), Vayer 
(1982), se utilizaram deste mesmo procedimento. Acrescenta a informação que autores como 
Meredieu (1974), Derdyk (1990), Di Leo (1991), entre outros, sugerem que os desenhos infantis, 
particularmente da figura humana “são fontes para ampla informação no campo científico” 
(MELO, 1987, p 26). Pensei ter encontrado o método perfeito para estar percebendo minhas 
alunas e compreendo Lowenfeld (1970, p. 21) quando explica que para as crianças os desenhos 
“expressam os seus pensamentos, sentimentos e interesses nos seus desenhos e nas suas pinturas 
e mostra o conhecimento do seu meio nas suas expressões criadoras”. Neste âmbito, descobri que 
Head (1970) apropriou-se da teoria genética da evolução dos desenhos da criança de Sir Cyril 
Burt, que informou que os desenhos da criança de sete a oito anos, são “realismo descritivo” 
acrescentando Read a esta informação que:

Os desenhos são ainda lógicos, mais do que visuais. A criança põe o que co-
nhece, e não o que vê; e ainda pensa não no indivíduo presente, mas sim no 
tipo genético. Tenta exprimir ou catalogar num tema tudo de quanto se lembra, 
ou tudo que lhe interesse. O esquema torna-se mais verdadeiro em relação aos 
detalhes; contudo, os temas são sugeridos mais pela associação de ideias do 
que pela análise de objetos percebidos. As vistas de perfil de rosto são tentadas, 
mas ainda não se consideram a perspectiva, a opacidade o esforço de todas as 
consequências da singularidade. Há um interesse pelos detalhes decorativos 
(READ, 1970, p. 147).

No segundo semestre este recurso do desenho continuo sendo usados como recurso para 
aferir como estava se processando o desenvolvimento da consciência corporal das alunas através 
das atividades lúdicas.

Ilustração 18. Desenho de uma aluna da Oficina Preparatória de Dança (Reprodução foto-
gráfica do acervo da autora, 2003)



5 AS OFICINAS

Esta seção e suas subseções apresentam os resultados do desenvolvimento da consciência 
corporal e psicomotor das alunas no primeiro semestre de 2003 e serviram de base ou ponto de 
partida para as oficinas do segundo semestre.

5.1 Ponto de partida: resultados da oficina do 1º semestre em As junianas 
e suas brincadeiras

As festas juninas simbolizam o imaginário coletivo da socieda-
de. É uma forma de as pessoas se sentirem participantes de uma 
mesma comunidade emocional. É como se a pessoa estivesse ce-
lebrando o prazer daquele pertencimento, daquela maneira de 
sentir que é comum a todos.

João de Jesus Paes Loureiro

Versões existem que apontam a origem da festa junina em países católicos da Europa. No 
princípio, a festa era chamada de joanina, pois se atrela ao nascimento de João Batista no dia 24 
de junho. Segundo o relato bíblico, Isabel, prima de Maria (Nossa Senhora), ao saber que estava 
esperando um bebê foi ao seu encontro para contar-lhe a boa nova. Seu bebê se chamaria João 
Batista. Todavia, Maria quis saber como faria para ser avisada quando a criança tivesse nascido. 
Naquele tempo, sem muita opção de comunicação, combinaram que o sinal de comunicação do 
nascimento seria uma fogueira. Lá de longe, Nossa Senhora avistou a fumaça e logo depois viu 
a fogueira. Ela então sorriu e compreendendo a mensagem, foi visitá-la. Encontrou-a com um 
belo bebê nos braços e assim começou a ser festejado o dia de São João, com mastro, fogueira, 
foguete, muita dança e muita comida.

Para nós brasileiros, chegou a festa junina através dos portugueses ainda durante o perí-
odo colonial com os nossos colonizadores portugueses. Nesta época, havia grande influência de 
elementos culturais portugueses, chineses, espanhóis e franceses. E dos franceses é que deriva 
a quadrilha. Embora constantemente renovada, não se perde de sua origem francesa, basta ver 
como diz Loureiro (2011), sua evolução coreográfica é repleta de palavras da língua francesa como 
anarriê e avancê. Também de lá veio a grande influência das danças marcadas. Já a tradição de 
soltar fogos, veio da China, região onde teria surgido a manipulação da pólvora para a fabricação 
de fogos. Da Península Ibérica teriam vindo as danças das fitas, muito comuns em Portugal e na 
Espanha. Esses elementos culturais foram se misturando com os elementos culturais indígenas, 
africanos e europeus, nas diversas regiões do país, tomando características particulares em cada 
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uma delas. Em Belém, a festa junina por muito tempo, era comemorada nos terreiros e lá encon-
trávamos as fogueiras feitas de tora de madeira, geralmente muito grande. Em sua volta, faziam-se 
juras de amizade, ou ser madrinha ou padrinho de alguém. As quadrilhas iam se apresentando 
e assim as casas em volta do terreiro (de chão batido, de terra) iam oferecendo as comidas e as 
bebidas. Hoje, nas ruas de Belém, mais desenvolvidas, não se pode mais ter a fogueira, ou seja, 
somente faz-se de conta que a fogueira está acesa e penduram-se as bandeirinhas de plástico.

Com esse breve histórico sobre a origem das festas juninas começamos a estruturar (eu, 
as mães e as alunas) o trabalho coreográfico As junianas e suas brincadeiras que tinha como base 
o movimento da quadrilha. Escolhi a quadrilha porque já era uma dança conhecida das alunas 
e também porque fomos convidadas para participar de um projeto chamado de Feira Junina da 
ETDUFPA que falava do folclore (brasileiro e paraense) os alunos da ETDUFPA. Também, no 
mesmo período, participamos de outro evento junino da Escola Municipal de Ensino Fundamental 
“Tancredo Neves”.

Para esta organização contei com a colaboração das mães e passei para elas a tarefa de 
providenciarem a vestimenta. Disse-lhes que trouxessem os vestidos para as alunas ensaiarem 
com a roupa, pensando que talvez dessa maneira, conseguia se sentissem a cabocla de nossos 
interiores.

Aproveitei a chegada dos vestidos para conversarmos sobre o vestuário da quadrilha, ou 
seja, os trajes usados nesta dança. Contei-lhes que, no final do século XIX, as damas dançavam 
quadrilha com vestidos que lhes cobriam os pés. Era um vestido de saia pouco rodada, de gola 
alta, e manga funil, cintura bem marcada, acompanhado por botinhas (sapato). Os cavaleiros 
vestiam-se de paletó preto comprido, próximo ao joelho, acompanhado de colete e calças estreitas, 
camisa com colarinho alto, gravata de laço e sapatos botinhas.

Hoje, a maioria das quadrilhas (aponto as do Pará) apresentam roupas de chita (crianças 
e mulheres) enquanto os homens usam calça preta, blusa da mesma estampa do vestido de sua 
dama, com chapéu de palha semelhante aos dos pescadores, boiadeiros e outros. Em Belém, a 
quadrilha adulta apresenta-se com roupas de alta sofisticação como a que vi dançando em uma 
festa junina da UFPA. O marcador da quadrilha vestido como um pintor de quadros rabiscava 
sua quadrilha dançando com roupas que lembravam um conto de fada 56.

Na maioria das vezes, estas roupas são baseadas numa interpretação do vestuário caipira 
ou sertanejo, ou caboclo (que é o nosso caso aqui em Belém). Entretanto, o estilo da roupa varia 
de quadrilha para quadrilha, pois umas apresentam um vestuário parecido com o tradicional e 
outras com modelos totalmente estilizados do tradicional. Hoje, o sensacional na dança da qua-
drilha é que a roupa entre cenicamente na dança, principalmente as saias e as mangas das blusas, 
ou mesmo o uso do objeto cênico que trazem os dançarinos, às vezes, em suas mãos. Os vestidos 

56 O vestuário das alunas da oficina eram fantasias baseadas nas caipiras tradicionais. Eram também roupas 
que já haviam usado na festa junina do ano anterior em suas escolas.
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utilizados pelas damas da dança possuem saia rodada, larga e curta, sobre muitas outras saias 
coloridas, com rendas e babados, complementados com chapéu ou arranjo de cabeça bastante 
extravagante. Depois de estruturarmos vestuário, música, brinquedos, que seriam utilizados na 
coreografia As junianas e suas brincadeiras, partimos para a composição no que diz respeito às 
sequências de movimento.

5.1.1 A coreografia As junianas e suas brincadeiras

A partir do processo criativo desenvolvido com as alunas da Oficina do Preparatório de 
Dança da ETDUFPA, selecionei alguns movimentos experimentados por elas com os exercícios 
ministrados em sala de aula, para a montagem de As junianas e suas brincadeiras. Iniciei os tra-
balhos pedindo que as alunas se dividissem em grupo e que cada grupo utilizasse os brinquedos 
escolhidos por elas no jogo de identificação de objetos.

A divisão foi assim disposta: grupo de três meninas ficou com as marionetes do boi 
bumbá e uma das meninas era a Catirina (personagem desta história). Por causa desta divisão, 
achei importante abrir um precedente nesta aula para contar para as alunas, com ajuda de suas 
mãe,s a história do boi-bumbá, ou bumbá-meu-boi e quem era Catirina.

Desta vez, foi a avozinha de uma das meninas que nos deu a honra de contar essa história. 
Entretanto, senti a necessidade de dizer para as alunas que o boi-bumbá é uma dança dramática 
e que está presente em várias de nossas festividades como no Natal e nas festas juninas e que o 
bumba-meu-boi tem característica diferente recebendo inclusive denominações diferentes (dis-
tintas) de acordo com a localidade em que é apresentado. No Piauí e no Maranhão, chamam-no 
de bumba-meu-boi; na Amazônia, de boi-bumbá; em Santa Catarina, boi de mamão; no Recife, 
ele é o boi-calemba; e no Estado do Rio de Janeiro, é conhecido como folguedo do boi.

No embalo destas informações, vovozinha começou a contar a história e a responder 
a aluna que havia perguntado no início das discussões. Assim começou a narrar: Catirina era 
uma mulher que esperando bebê sentiu uma vontade incontrolável de comer a língua do boi. 
Seu marido, pai Francisco, resolveu atender ao desejo da mulher e matou o primeiro boi que 
encontrou. Logo depois o dono do boi apareceu e ficou muito aborrecido ao ver seu animal ali, 
estendido, inerte, morto. Segundo a vovozinha, para sorte de pai Francisco, aparece um curan-
deiro que ressuscita o boi e, aí então, a partir deste momento, todo mundo ficou muito alegre e 
começou a dançar.

Essa história serviu para que as alunas fossem imaginar (depois de tirarem suas dúvidas 
sobre essa história do boi bumbá) uma história para contar com suas marionetes e sua Catirina 
(personagem vivido pela aluna no grupo de três). Outras duas meninas formaram o grupo “an-
jos caipiras” e que tinha como objeto cênico cestos de vime (que suas mães enfeitaram à moda 
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caipira) para transportarem folhas secas que as alunas espalhavam pelo espaço do palco. Este era 
o grupo inclusive que iniciava a coreografia. Um terceiro grupo foi formado por mais seis alunas 
adquirindo o nome de “grupo das rosas”. Finalmente, eu e uma de minhas alunas assistentes, 
fizemos o grupo “varas das fitas”.

A cena começava com duas cadeiras no palco e quando os anjos caipiras invadiam o 
espaço, andando solenemente enquanto espalhavam as folhas pelo chão que caíam flutuantes, 
estas subiam nas cadeiras e continuavam a jogar folhas que, no plano alto, faziam suas evolu-
ções até cair no chão. Costurando a cena, entrava o grupo de duas meninas que, entre a fumaça 
do palco, tornavam-se figuras oníricas e davam este sentido à cena. Cada uma dessas caipiras 
levava um boi bumbá na mão e a terceira componente, que andava em serpentina, em volta das 
dançarinas do boi, representava o desejo de Catirina de comer a língua do boi. Seus corpos eram 
a extensão do objeto cênico, ou seja, emprestavam seus movimentos para os bailados dos bois.

O “grupo das rosas” (de papel crepom em variadas cores) se movimentava em andadas, 
aproximando seus objetos cênicos, num ponto próximo, para depois continuar andando pelo 
espaço, afastando-se à procura de um ponto bem distante do primeiro experimentado e, com 
isso, entrelaçava-se à cena. Por final, entrava o grupo com as varas de fitas nos colocando cada 

Ilustração 19. Alunas dançando a quadrilha As junianas e suas brincadeiras (Fotografia do 
acervo da autora, 2003)
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uma de um lado da cena proporcionando com isso que as alunas pudessem, nos vendo, não se 
perderem em suas encenações.

A nossa coreografia (minha e de minha aluna-assistente) entrava no palco para fechar 
o círculo da dança. A música era de São João, mas as alunas não dançavam neste ritmo, não 
seguiam o ritmo tocado, faziam seus ritmos individualizados, entre saltitos, saltados, parados, 
intercalando seus deslocamentos entre movimentos leves e flutuantes e muitas vezes arriscando 
uma pausa (que elas chamavam estátua), para que as outras que estavam também em cena pu-
dessem passar entre seus corpos ali pausados com seus bois bumbás em movimentos sinuosos 
e nossas varas coloridas que marcavam um ponto fixo no espaço, ou, que movendo, criavam a 
cada passo um novo espaço.

Esta coreografia foi apresentada no Colégio Estadual “Ulisses Guimarães” no horário da 
manhã, contando com a colaboração dos pais das alunas, dos cursos mais avançados e dos pro-
fessores da EDUFPA. Fomos convidados também para mais uma apresentação na Feira Cultural 
da ETDUFPA, evento este organizado pelas alunas dos outros níveis do Curso Experimental de 
Formação para Bailarinos 57.

5.1.2 Critérios Avaliativos dos ensaios e da coreografia

Para a culminância organizei ficha analítica com critérios avaliativos no que diz respeito 
à sociabilidade e disciplina durante os ensaios, na hora do espetáculo e após o mesmo. Concluí, 
através de observações, que no momento da coreografia as alunas mantiveram-se calmas e con-
centradas. Entretanto, no que diz respeito à orientação espacial no desenvolver da coreografia, 
em alguns momentos ficavam muito tensas e isso foi demonstrado por algumas alunas que se 
perderam no espaço no desenrolar da coreografia e, assim, percebi que a coreografia deveria ter 
sido mais espontânea sem tantas marcas, ou seja, sem tantas repetições. As alunas demonstraram 
que embora tivessem entendido o que estavam dançando, se perdiam nas marcas da coreografia 
o que fazia com que em vez de uma dança divertida se tornasse pesada e podia até dizer que 
um pouco triste.

Quanto à preparação física apresentada em sala de aula para o desenvolvimento da coreo-
grafia, esta proporcionou o aporte fisiológico necessário. Entretanto não parecia ser uma atividade 
lúdica, pois faltava brincadeira, espontaneidade, prazer por estarem dançando a quadrilha. Senti 
falta que elas explodissem enquanto usavam os objetos.

57 Essa feira de cultura servia para que nossos alunos demonstrassem suas criações que iam da dança até 
outros meios de atividades que eles construíam para expor nesta feira. Faziam até desfile de vestidos 
juninos, mas sempre coreografados, como também a escolha da miss caipira, que os alunos apresentavam 
também com coreografia individual.
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Compreendi com a experiência que para o trabalho coreográfico deveriam ter sido explo-
rados mais jogos e brincadeiras, como também compreendi que deveria ter desenvolvido mais 
o relacionamento do grupo, a segurança, a confiança entre elas, o sentimento de cooperação. 
Certamente teria tido um grupo de crianças que dançassem com mais desenvoltura, ou seja, 
um grupo que tivesse vivido com mais plenitude a experiência de apresentar-se ao público com 
uma coreografia.

Pude observar que muitas vezes durante o ensaio, um pouco da energia que deveria fa-
zer-se presente na hora do jogo, entre as mesmas, desaparecia e o desinteresse apresentava-se, 
principalmente se repetissem a movimentação. Quase não permiti que descobrissem que dança 
seria, que tema teria. Reflexões feitas depois que terminei de trabalhar essas alunas no primeiro 
semestre de 2003 fizeram-me compreender o quanto é importante permanecer com o jogo até que 
esse interesse se mostre pelos praticantes (SPOLIN, 2010). Entendi até que ponto se deve chegar 
com o jogo e com isso compreendi a importância de quando trabalhamos com o jogo corporal do 
aluno de relacioná-lo com o espaço, estimular o jogo com o outro, para principalmente perceber 
o outro. Segundo Ramos (2007), “por meio dos jogos faz-se que as pessoas, não passem pela 
vida sem notar que existe um espaço que é ao mesmo tempo limitado e amplo” (p.53).

Em sala de aula, deveria desfazer-me daquela velha forma de ensinar, de aprender, pro-
fessor-aluno. Descobri que é muito mais importante ser parceira na experiência. Segundo Spolin 
(2001), “insistir muito na apresentação, mata a vitalidade do jogo e provoca perguntas ansiosas” 
(p.27). Muitas alunas ficavam perguntando “como vamos fazer isso professora?”. Aí comecei 
a perceber que também não era muito interessante contar como fazer e sim tomar a iniciativa 
de fazer, ou seja, de demonstrar (fiz isso muito poucas vezes no primeiro semestre de 2003). 
Entretanto, passei a analisar e construir os dados que foram se arquitetando e com esses resultados 
organizei nova oficina para continuar desenvolvendo o conhecimento da consciência corporal com 
as crianças que haviam se matriculado nestas oficinas para que no ano seguinte pudessem ser 
distribuídas em sala de aula do Curso Experimental de Formação para Bailarino da ETDUFPA.

Tomei muito cuidado nas observações anotadas naquelas fichas sobre o grupo e compre-
endi que deveria entender através daqueles diagnósticos o que na realidade aquelas alunas que 
queriam conhecer a dança ingressando em um curso de formação para bailarinos, precisavam 
para melhorar seus entendimentos corporais e consequentemente suas expressividades?

Como primeiro passo a dar nesta direção, pensei sobre não trazer mais aulas prontas de 
minha casa. Concluí as observações deste primeiro semestre que é muito importante perceber 
as pessoas (crianças) que estão ali presentes no seu dia-a-dia da sala de aula para ver como tra-
balhar cada ponto, ou mesmo para ter a capacidade de mudar o planejado, pois o que vai dizer 
essa mudança é a necessidade do grupo naquele momento.

Aquele grupo de alunas, por exemplo, tinha uma meta que era estudar dança no Curso 
Experimental de Formação para Bailarinos e com isso no fim das oficinas deveriam ter em suas 
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memórias, ou desabrochado suas consciências corporais num nível considerado aptos para ini-
ciarem-se num curso que discutia sobre linguagens específicas desta arte, que é o dançar.

O mesmo grupo matriculou-se novamente para o segundo semestre de 2003, o que me 
fez acreditar que gostaram de fazer aquelas aulas, bem como suas famílias também estavam 
satisfeitas com seus desenvolvimentos. Daria continuidade ao estudo da consciência corporal. 
Todavia, decidi introduzir no retornar da oficina com as crianças um estudo sobre a ludicidade 
e para isso apontei como principal instrumento para o desenvolvimento corporal das alunas as 
atividades lúdicas norteadas pelos jogos teatrais, estudo este que denominei de Processo jogo/
dança.

Compartilho com as ideias de Spolin (2010) que pensava que era por meio do aumento da 
capacidade de experimentar livremente que as potencialidades afloram. Ao mesmo tempo, que 
dizia que o estimulador deste processo é quem deve possibilitar ao aluno de dança descobrir seu 
movimento, sua percepção, sua coreografia, sua dança. Pensando assim selecionei os seguintes 
jogos para que as alunas do estudo pudessem desenvolver as atividades lúdicas e finalmente 
pudessem me mostrar os efeitos que causaram a prática das atividades lúdicas em seus desen-
volvimentos corporal e artístico.

Seguidamente descrevo e comento os jogos selecionados.

5.2 Jogos da oficina do segundo semestre de 2003

A criatividade infantil é uma semente que contém em si tudo o 
que o adulto vai realizar.

Fayga Ostrower

A conscientização do movimento, por meio da busca da corpo-
reidade consciente do ser humano, possibilita a quem a pratica 
tornar-se mestre de si mesmo. Sua principal função é direcionar 
com estímulos diretos, esse autoconhecimento para que cada um 
descubra, por si só, todas as possibilidades.

Ramos

A partir da diagnose do primeiro semestre conclui que as crianças em questão deveriam 
desenvolver atividades lúdicas mais específicas. Todavia, deveria continuar a desenvolver com 
também os jogos que foram selecionados da prática do primeiro semestre. Até os resultados de 
As junianas e suas brincadeiras foram considerados como estudos de mestrado que o classifiquei 
como a segunda fase de meus estudos sobre o corpo. Portanto, os estudos do segundo semestre 
de 2003 não foram mais alvo de meu estudo de mestrado, mas continuaram a ser alvo de minha 
observação como professora daquelas alunas matriculadas na Oficina Preparatória de Dança 
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da ETDUFPA. Por isso, passaram a ser o alvo de minha reflexão (ou foco) para meus estudos de 
doutorado. Continuar desenvolvendo este estudo, como coordenadora da turma, fez-me refletir, 
sobretudo, sobre a experiência que estava vivendo durante o desenvolvimento do estudo.

A revisão do estudo passado serviu para que compreendesse que ali se abriu mais uma 
oportunidade de introduzir mais criteriosamente a ludicidade em meus conhecimentos como 
docente; sendo que desta vez o carro-chefe para a tarefa de continuar estudando o corpo foi mais 
precisamente entender o que as atividades lúdicas poderiam possibilitar em termos de consci-
ência corporal. As alunas deveriam mostrar com seus gestos os efeitos deixados pelas práticas 
das atividades lúdicas e, dessa forma, como diz Luckesi (2000), mostrar em suas ações como 
está se construindo.

Quis unir ao conhecimento do movimento a jogos que permitissem a este aluno sentir-
se inteiro na atividade e pudesse cada vez mais criar espontaneamente. Selecionei para aquele 
momento os jogos teatrais, baseados na metodologia de Spolin (2010), os quais contribuíram 
para o aumento da percepção corporal, para o desenvolvimento motor e para descobertas de 
habilidades e de possibilidades. Todavia, não estou dizendo que seja regra, mas acredito que 
sejam os jogos teatrais (SPOLIN, 2010) excelentes colaboradores, também para desenvolver a 
rapidez de raciocínio, instigando o aluno a encontrar soluções rápidas para situações que se 
apresentavam e também por acreditar ser um treinamento que essas crianças levariam para vida 
toda (SPOLIN, 2010).

Mantive também incluídos nas práticas deste período os exercícios do Sistema Laban/
Bartenieff, visto que os preparatórios e os seis básicos (os Fundamentos Corporais Bartenieff), 
segundo Fernandes (2002) são exercícios, que além de “conscientizarem o praticante de sua 
postura, facilitam a movimentação, melhoram a expressão corporal em diversas técnicas de 
dança e de teatro. Facilitam na experimentação para a composição coreográfica, trabalham o 
desenvolvimento neurofisiológico (preventivo e curativo), fisioterapia e dançaterapia” (2002, p. 
58); bem como, continuei utilizando a improvisação 58 como processo de criação, no sentido de 
fomentar as investigações das alunas. Delas com elas próprias, dando-lhes a oportunidade de 
experienciar uma movimentação fruto de suas criações. Afinal, no término do curso novamente, 
como no fim primeiro semestre, teríamos que apresentar um novo resultado deste aprendizado 
e certamente como resultado deste estudo elas deveriam apresentar potencializada a capacidade 
de interiorizar 59.

O tempo, para essa prática, seria de quatro meses (de agosto a dezembro de 2003) e a carga 
horária e dias da oficina, seriam igualzinha à do primeiro semestre, aumentando a mesma, nos 

58 Acredito que por ter iniciado meus conhecimentos como bailarina na dança moderna, sabia da importância 
da improvisação em dança, principalmente quando se pensa em mostrar a diferença de se mover o corpo 
em uma dança clássica e como se pode movê-lo em outros tipos de dança, ou seja, aprendi como aluna 
de dança moderna que nestes treinamentos a improvisação é amplamente utilizada durante o processo 
de criação e de conscientização corporal e que possibilita a criatividade e a criação.

59 É tomar conhecimento do seu corpo todo e das partes que o compõem.
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sábados, três meses próximos a apresentação, que no caso do segundo semestre, acontecia, no 
mês de dezembro. Obedecendo aos resultados da avaliação diagnóstica, selecionei os seguintes 
jogos para serem desenvolvidos como atividades lúdicas no segundo semestre de 2003.

5.2.1 Jogo da brincadeira com a respiração

• Objetivo:
Favorecer o contato da criança com a sua respiração (entendimento da inspiração e 

expiração);
Estimular com esse procedimento seu conhecimento sobre seu próprio corpo segmento 

corporal, eixo corporal, parte dura (ossos), parte mole (músculos).

• Foco:
Respiração como fio condutor para iniciar as atividades de sala de aula.

• Descrição:
Este exercício era feito com a criança inicialmente deitada no chão pronunciando as 

vogais. Cada vogal era colocada em uma parte do corpo, sendo que a vogal I era colocada no 
centro da cabeça, a vogal E era colocada na garganta, a vogal A no tórax, a vogal O no centro do 
corpo e a vogal U na genitália. Para cada respiração a criança deveria ir associando uma vogal 
com uma parte de seu corpo. Este exercício faz parte do Sistema Laban/Bartinieff (2002) que 
tem a respiração como suporte para o movimento corporal.

• Comentários sobre a vivência do jogo:
No primeiro momento do exercício, o foco estava na movimentação do fluxo da respi-

ração e, por isso, nas primeiras aulas com este treinamento, comecei chamando atenção das 
crianças para o movimento do ar, fazendo-as experimentar o ar que entra (inspiração) e o ar 
que sai (expiração), cuidando para que elas tomassem consciência do ato da respiração. Para 
as aulas seguintes introduzi no jogo respiratório. Para isto, iniciei o jogo pedindo que todas as 
alunas estivessem sentadas no chão e repetissem juntas as vogais. Nas primeiras aulas, comecei 
pelas as vogais I e E.

Mostrava as alunas que se colocassem suas mãos na cabeça perceberiam a vibração da 
vogal I. Fiz o mesmo processo com a letra E e pedi que colocassem suas mãos em suas gargantas 
e sentissem a vibração de tal vogal. Na aula seguinte, ainda sentadas, passei a percepção destas 
alunas para as vogais A que fica em torno do tórax e da vogal O e pedi que colocassem suas mãos 
em torno do abdômen. Em seguida, pedi que exercitassem a vogal U, na região da genitália. Nas 
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aulas seguintes com a respiração, iniciaram a experimentação deitadas no chão e assim fui, ao 
longo do treinamento, estimulando esta consciência até chegar na posição em pé.

Os exercícios respiratórios tornaram-se uma brincadeira entre as alunas que por sua vez 
associaram o som produzido pelas vogais a uma música. Estes exercícios passaram a fazer parte 
do aquecimento das aulas, pois observei que com a feitura dos mesmos, as alunas acordavam 
seus corpos trazendo-os para o presente, colocando-os aptos para a aula que iria iniciar, aumen-
tando com isso a concentração e a energia corporal. Com a respiração, a consciência corporal 
das alunas era estimulada inundando seus corpos, preenchendo-o de vitalidade tornando-as mais 
perceptivas no que diz respeito às sensações geradas em seu espaço interno.

Respirar através das vogais significa sentir sensações diferentes e, por isso, a cada aula 
era feito o exercício de maneira diferente. A prática do exercício, inicialmente foi feita indivi-
dualmente. Depois as alunas passaram a praticar em pares em que uma dizia a vogal e a outra 
experimentava (com a mão, ou outras partes do corpo) a vibração da vogal pronunciada, ao 
mesmo tempo, que tomava conhecimento das partes do corpo através do toque.

Conforme foi avançando o conhecimento sobre o corpo e a respiração, as alunas também 
praticavam a respiração caminhando pelo espaço e finalmente alternando a letra e as observa-
ções das partes do corpo. Entretanto, observei que a maioria das alunas respirava muito forte e 
com isso inflava em demasia o pulmão fazendo com isso o levantamento dos ombros. Praticava 
a respiração com muita força, e a expiração era feita bruscamente, fazendo com que o ar saísse 
muito rapidamente do pulmão e não conseguisse sentir a relação entre a contração do abdômen, 
impulso do diafragma e pressão aérea pulmonar dinamizada.

Segundo Martins (2008), se há impulsos muito fortes no abdômen, ocorre uma pressão 
aérea subglótica fortíssima que gera ataques vocais bruscos 60 ou inflava demasiadamente seus 
pulmões, o que fazia com elevassem seus ombros (situação já mencionada). Ao longo do estudo e 
por causa das observações feitas, passei a trazer a carta do Sistema Locomotor 61 que possibilitou 
as alunas a observarem como esta respiração ia se deslocando internamente por seus corpos, 
como também, iniciaram a entender suas anatomias e fisiologias corporais, como, por exemplo, 
perceberem e imaginarem o movimento que faziam com a inspiração e a expiração, ou seja, 
como entrava e saia o ar de seus pulmões e onde se localizavam.

Por se tratar de um estudo longitudinal (ter trabalhado um único grupo durante oito 
meses) tive oportunidade de perceber que o importante para as alunas não era somente entender 
sua fisiologia pelo plano mental e sim que se possibilitasse através dos exercícios respiratórios 
perceberem por si só as harmonias de suas dinâmicas fisiológicas (MARTINS 2008). Com este 

60 Segundo a autora, ataque vocal brusco, ou golpe de glote, acontece quando os sons iniciados são tão 
bruscos que ocorre uma contração abrupta dos músculos adutores da vibração da prega vogal (MARTINS, 
2008, p.26).

61 Mapa anatômico que apresenta o esqueleto. Apresentei esta carta para que as alunas pudessem perceber 
por onde se processava a respiração feita com as vogais (A, E, I, O, U) e para que começassem a pensar 
suas anatomias corporais.
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estudo pude observar que as alunas iniciaram a tomar consciência de suas partes do corpo e 
passaram também a observar o relacionar destas com o espaço a seu redor.

Lembro-me que numa das discussões finais da aula, uma aluna disse “tia, minha cabeça 
parece uma bola de jogar futebol, e é muito pesada”, outras perceberam tocando o corpo da 
colega que o corpo é feito de partes duras (músculos) e moles (articulações) e que os ossos que 
compõem o esqueleto são uns longos outros curtos. Percebi com essa prática, que em qualquer 
idade conciliar respiração e movimento é muito difícil e que a solução talvez, seja estimular a 
concentração liberando a respiração deixando-a fluir de acordo com a resposta sinestésica do 
movimento. Segundo Fernandes (2002), o ator-bailarino (no caso deste estudo, o aluno de dança)

na inspiração se prepara para o movimento, expandindo e permitindo a res-
piração profunda. Na expiração, usa o diafragma para engajar o Iliopsoas e o 
Quadrado Lombar numa Corrente de Movimento até os músculos profundos 
do quadril. Esse suporte facilita toda transferência de peso corporal, desde 
a simples flexão coxofemoral até a mudança de nível sentando, levantando, 
caminhando, interagindo com o espaço tridimensional e de volta ao chão 
(FERNANDES, 2002, p. 41).

O jogo de brincar com a respiração também possibilitou, com o uso da vogal A, esti-
mular nas alunas o entendimento de que o corpo se divide em membros superiores e inferiores 
e que estes podem se mover independente um do outro, ou podem se mover ao mesmo tempo 
(Foto 12), como se fosse um bloco. Contribuiu para que as alunas passassem a ter mais cuidado 
com o corpo do outro e os toques serviram para estabelecer entre elas afetividade e respeito pelo 

Ilustração 20. meninas praticando exercícios do sistema Laban/
Bartenieff de conscientização dos membros superiores e inferiores 
(Fotografia do acervo da autora, 2003)
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manejo do corpo do outro. Descobriram que a letra A é capaz de comandar a sonorização dos 
membros superiores com os inferiores, ao mesmo tempo, como também observar que cada uma 
tem seu modo próprio de provocar esta movimentação.

Nossas as aulas eram finalizadas com as alunas em círculo e nós discutíamos sobre as 
facilidades e dificuldades encontradas nos exercícios, como também as descobertas que elas 
fizeram.

5.2.2 Jogo brincando com as ações corporais

• Objetivo:
Desenvolver as aptidões perceptivas como meio de ajustamento psicomotor.

• Foco:
Percepção do corpo próprio e o espaço/tempo/peso/fluência do movimento.

• Descrição:
Estes exercícios eram feitos através das andadas no espaço, que consistia em as alunas 

andarem pelo espaço sem obstáculos, em sala de aula. A cada exercício era escolhida uma ação 
corporal que poderia ser a de saltar, girar, cair, expandir, recolher, deslocar, inclinar, parar, torcer, 
transferir peso, gesticular/isolar.

• Comentário da vivência:
Quando acabava o aquecimento com as vogais, pedia que as alunas começassem a andar 

pela sala de aula. Inicialmente com uma dinâmica de andar normal, ou seja, como elas andavam 
na rua, no seu cotidiano. Essas aulas eram acompanhadas com as palmas que nas primeiras 
aulas eram feitas por mim e pelas duas alunas assistentes que me pediram para participar da 
experiência do estudo, pois trabalhavam com crianças. Nas primeiras aulas, observei que as 
alunas andavam muito em aglomerado e a qualquer momento se davam de encontro o que fazia 
com que elas perdessem a concentração. A estrutura espacial se desenvolve na criança a partir 
do conhecimento adquirido em relação ao seu corpo e ao espaço que ocupa, resultando em uma 
melhor locomoção espacial, organização do espaço que ocupa e o maior domínio de seu gesto.

Segundo Lê Boulch (1987), a tomada de consciência da situação de seu próprio corpo 
em um meio ambiente é lugar da orientação que pode ter em relação às pessoas e às coisas. 
Compreendendo a orientação feita pelo autor, passei a mostrar que o espaço não poderia ficar 
sem ninguém, não podia ficar vazio, assim que surgissem os buracos no espaço, deveriam estar 
atentas e se colocarem naquele lugar. Com esse procedimento, que começou a se repetir mais 
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acirradamente nas aulas seguintes, consegui que as alunas percebessem mais o espaço em que 
estavam se deslocando e o que estava aos seus redores. Iniciaram a entender que existem mil 
maneiras de se jogar, o que me fez perceber que com este entendimento criaram mais liberdade 
para se movimentarem “projetando formas para outras direções no espaço total”. (RAMOS, 
2007 p. 44).

As palmas para essa prática foram fundamentais. No início, a instrução era: três palmas e 
as alunas paravam de andar e só podiam sair do estado de estátua, quando escutassem a palavra 
mexer. Em seguida, em cada parada demonstravam que podiam realizar uma das ações men-
cionadas acima. Estes exercícios foram fundamentais no aprendizado das crianças da oficina. 
Primeiro porque brincavam de fazer brinquedo com seu próprio corpo e depois porque na ação 
de torcer, por exemplo começaram a experienciar o espaço e sua tridimensionalidade, pontuan-
do com seus corpos, na tentativa de executar a ação de torcer os níveis do espaço, galgando os 
primeiros passos para o estudo do onde (espaço).

Na brincadeira com as ações, também foram introduzidos através das andadas (marcha) 
o salto e o giro. Entretanto, nestas duas ações, a dificuldade para essa faixa etária era no giro. 
Sempre que tentava girar, a maioria das alunas perdia o equilíbrio. Todavia para não desani-
má-las e castrar a espontaneidade de tentar o girar mesmo ainda com medo de cair, comecei a 
estimulá-las a utilizarem o cair, como forma de voltar ao equilíbrio, possibilitando mais uma vez 
que vivenciassem o nível do espaço (alto e baixo) e eixo corporal e a confiança em si mesma.

A ação de saltar era a brincadeira mais natural para essas alunas, haja vista suas faixas 
etárias. Portanto, nas andadas, quando as palmas ordenavam saltar, a sala explodia em milhões 
de forma de saltos diferentes. Este subir e descer no espaço cada vez mais proporcionava a estas 
alunas impulsos para no dia-a-dia com as ações entrelaçá-las em suas movimentações, sem que 
perdessem a brincadeira. Iniciavam a entender que seus corpos podiam ser o brinquedo e que 
isto as levava a grandes descobertas, inclusive, sobre o equilíbrio. Geralmente, no final destas 
aulas, à volta a calmaria iniciava-se com a desaceleração dos passos até chegar ao deitar no chão 
e tomarem em seus corpos a forma da letra X favorecendo que elas experimentassem toda a 
extensão de seus corpos para finalmente transformarem-se na letra C.

5.2.3 Jogo vamos desenhar

• Objetivo:
Aferir o conhecimento e experiência motora que a criança tem da sua imagem corporal.

• Foco:
Nível de noção e reconhecimento do corpo.
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• Descrição:
Recurso metodológico composto de pré-teste e teste baseado no desenho da figura humana.

• Comentário da vivência:
Nos estudos do primeiro semestre de 2003, a brincadeira do vamos desenhar foi de grande 

importância para dar início ao estudo da consciência corporal com as alunas da oficina do Curso 
Preparatório de Dança na ETDUFPA. Selecionei este recurso metodológico para ser usado na 
investigação por se tratar de uma tarefa de fácil execução e pelo gosto que a criança demonstra 
na realização dos desenhos. Dessa forma, foi possível obter informação sobre a evolução da 
consciência corporal das crianças do estudo tornando-se importante recurso que prestou-me 
auxílio na decisão e organização do estudos sobre as atividades lúdicas que seriam processadas 
nos estudos do segundo semestre.

Na primeira vez que foi utilizado este recurso, estávamos em sala de aula de dança. Após 
o aquecimento corporal, apresentei às alunas o material para desenhar (composto de caixa de lápis 
de cor, papel branco, cartolina, borracha, tinta gauche e alguns pincéis). No caso específico deste 
estudo, o primeiro desenho pedido foi o desenho de uma pessoa (desenho da figura humana). Para 
esta realização, utilizei a sala de dança para que as alunas pudessem ficar espalhadas, cada uma 
com seu material, evitando ao máximo, que uma aluna tomasse como referência o desenho da 
outra. Não estipulei tempo determinado e deixei que se colocassem como escolhessem, ou seja, 
deitada, sentada no chão ou em cadeira, ficou a critério da criança a escolha. No momento, inte-
ressava-me perceber nestas horas mais livres como se comportavam. Qualquer informação sobre 
aquelas crianças para mim eram importantes, pois precisava conhecê-las. Queria me inteirar de suas 
vontades, de seus hábitos, preferências, ações/reações. Nas primeiras aulas, queria aproximá-las 
e, no caso, o desenho foi fundamental como recurso de formação deste grupo. Depois descobri 
que foi muito além, porque foi também o recurso que aproximou família, professor e escola.

Através destes primeiros desenhos pude entender como esta criança da Oficina do 
Preparatório de Dança via a sua própria imagem corporal. Assim, pude detectar a carência no 
conhecimento corporal como o todo, pontuando inicialmente o segmento corporal e eixo corporal. 
Aplicava o recurso do desenho no final de cada mês de trabalho e, dessa forma, fui auferindo 
através dos desenhos a evolução de cada criança em relação à consciência corporal. Foram ex-
periências que me fizeram encaminhar para o segundo semestre uma prática que falasse mais 
de ludicidade, que oferecesse práticas mais espontâneas.

Este recurso serviu para que pudesse entender como se relacionavam em suas casas, suas 
escolas, como se sentiam estudando dança, enfim o que estavam achando (naquele tempo) do 
mundo que as cercava. Solicitei que desenhassem suas casas, suas famílias, escolas e amigos, 
informações dadas de maneira lúdica que serviram também como instrumento de entendimento 
sobre seus avanços corporais. Esses desenhos, juntos com outros recursos metodológicos, como 
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teste psicomotor (conhecer o padrão motor de cada criança) e formulário de entrevistas (anamnese), 
tinham como proposta levantar dados da vida das crianças, incluindo o modo que estas realizavam 
suas brincadeiras, ou seja, se na escola, se com amigos ou sozinhas, para que. O objetivo era, com 
base nestas informações, eu pudesse organizar aula prazerosa, criativa e motivadora. Queria antes 
de tudo conquistá-las como professora, queria que frequentassem minhas aulas.

As sessões de desenho na pesquisa foram contempladas nas atividades extraclasses e servi-
ram também como ponte de exercício de socialização e de afetividade. As alunas nestes encontros 
passaram a demonstrar mais harmonia em suas comunicações com seus pares. Demonstraram 
ter muito prazer de estarem ali participando daquele momento e isso era percebido pelo carinho 
com que cuidavam do material que usavam para desenhar. Foi também o fio condutor para fazer 
com que os pais e responsáveis pelas alunas participassem do estudo e com isso conseguimos 
criar um clima entre alunas, professoras e pais, de muita afetividade, de amor, de harmonia. A 
escola pode sim ser inovadora de comportamentos e com isso preparar-se para os desafios do 
mundo globalizante. Apresento aqui alguns desenhos e suas evoluções.

Ilustração 21. Desenhos de uma aluna da Oficina Preparatória de Dança (Reprodução fotográfica do acervo da 
autora, 2003)
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5.2.4 Jogo conversando sobre dança

• Objetivo:
Aprimorar conhecimento sobre a dança.

• Foco:
Dança clássica, dança moderna, dança folclórica.

• Descrição:
Apresentar às alunas e a seus pais amostra de filmes de dança na ETDUFPA.

• Comentário da vivência:
A ideia de apresentar filmes sobre dança às alunas e seus pais partiu do momento em que 

percebi que conheciam pouco sobre a dança. Isso aconteceu no momento da primeira reunião 
que tive com os genitores das crianças para explicar como se desenvolveria as oficinas do Curso 
Preparatório de Dança. Observei que a maioria dos pais não aceitava outro tipo de dança que não 
fosse à dança clássica 62. Todavia, mesmo escolhendo o balé clássico como favorito, descobri que 
muitos daqueles que estavam agarrados a esta ideia, de que somente balé clássico é dança, nunca 
haviam assistido a um concerto de tal dança e imaginei que nem pudessem fazer ideia do que fosse 
uma dança moderna, muito menos quem fosse Pina Bausch. Claro que essas conclusões surgiram 
de nossas conversas e assim, no encontro seguinte, resolvi fazer uma surpresa. Selecionei para seus 
começos, neste conhecimento, peças do repertório do balé clássico como Gisele, Quebra Nozes.

Comentamos sobre a dança clássica como também contei as histórias dos repertórios 
mostrados. No encontro seguinte, dando continuidade à história da dança, apresentei filmes 
sobre dança moderna. Selecionei para iniciar um grupo de bailarinas interpretando solos de 
Isadora Duncan.

62 Acredito que além da falta de conhecimento sobre a dança e virem de um ambiente em que por um tempo 
o balé clássico foi tido como dança de verdade. (Em Belém, as pessoas só iam assistir espetáculo de dança 
se fosse de balé clássico. Quando era de dança moderna, um pós-moderno, o teatro era vazio. Às vezes, nos 
espetáculo de dança moderna, ou de dança-teatro comparecia a classe artística. A maioria tinha fé no balé 
clássico, pois acreditava que modelasse suas filhas que os ajudasse a educá-las. Mais calmas, menos ansiosas, 
mais atenciosas, menos preguiçosas. As mães sonhavam com meninas que tivessem um comportamento 
feminino e muitas me disseram “tomara que esta menina melhore seu modo de andar e comece a reparar 
por onde anda, gostaria que fosse mais elegante”. Todavia, como professora, naquele momento interessava-
me exatamente pelo contrário. Precisava que as alunas esquecessem de como procediam em suas casas ou 
escola, pelo menos para aquele início, no processo. Queria que despertassem para seus corpos e fossem 
acompanhado suas próprias mudanças. Não queria que ficassem contidas, incomodadas por não poderem 
colocar para fora suas emoções. Não queria ter alunos crianças dançando sem vida sem saber o que estavam 
fazendo e principalmente, sem curtirem o que estavam contando com seus corpos (tanto em coreografia, como 
em sala de aula). Queria alunos expandidos que tirassem de seus interiores seus movimentos, que criassem 
seus espaços internos, individuais e fossem transformando em crianças longe de censuras e gozadoras de 
uma comunicação prazerosa e imediata (LOBATO, 2011).
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Nas aulas seguintes, continuei trilhando a história da dança comentando sobre Martha 
Graham e apresentei filmes como Lamentation. Surpreendi-me quando uma das mães me per-
guntou “professora porque esta bailarina se contorce tanto, parece sofrer muito?” Expliquei que 
esta bailarina protestava com seu próprio corpo o seu tempo. Comentaram sobre o figurino usado 
por Graham e também comentei que aquele traje cênico usado na coreografia era para contrapor 
seus movimentos, usando as diagonais. Eram movimentos de súplica, de piedade, não de dor; 
mas o movimento parecia querer preencher algo que estava faltando.

No final da amostra, contei-lhes como surgiu a dança moderna e aproveitamos para re-
fletir sobre o período clássico da dança, como também divagamos sobre o modernismo, sobre a 
liberdade de se expressar com o corpo, sobre a liberdade de criar. Aproveitei o tema e as convidei 
para assistirem ao ensaio de uma coreografia dos alunos do sexto ano de dança da ETDUFPA. 
Era um trabalho de dança folclórica, sobre os movimentos do carimbo e do lundu.

Terminamos a aula no quintal da ETDUFPA, reunidas sob a velha, amiga e companheira 
mangueira. Continuamos a falar de dança aproveitando do muito entusiasmo das crianças pelas 
danças que haviam conhecido. Ficaram impressionadas com um filme em que a bailarina vivia 
Isadora Duncan e mostrava com o seu corpo os movimentos que uma folha faz no espaço, quando 
vem caindo de sua árvore. Isadora fazia do seu corpo, um corpofolha.

Ilustração 22. Pina Bausch: Café Müller (1978) 
http://jildysauce.wordpress.com/2012/06/29/
cafe-muller/
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A empolgação (tanto de minha parte como das delas) foi tanta que esquecemos que a aula 
tinha terminado. Todavia, com consentimento de seus responsáveis, prosseguimos a atividade com 
mais perguntas sobre a dança moderna. Percebi que as histórias deste período da dança ganhou a 

simpatia das alunas e vibraram quando viram Isadora (neste mesmo dia no filme) virando fogo, 
ou dançando, feito labaredas. Falei da importância dessa bailarina para que existisse a dança 

Ilustração 23. Martha Graham: Lamentation (http://deins-
piro.blogspot.com.br/2011/05/martha-graham.html, 1930)

Ilustração 24. Isadora Duncan (http://cartunistasolda.com.
br/2011/05/28/meu-tipo-inesquecivel-87/).
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moderna e contei-lhes um pouco sobre a vida trágica da mesma. Pouco a pouco fomos traba-
lhando para que a ideia de só existir uma maneira de dançar, não se processava mais. Pensei que 
informar sobre a dança e sua evolução para pais e alunas foi o instrumento que apresentei para 
ajudá-los a vencerem seus preconceitos sobre a questão do movimentar, sobre a questão dançar.

5.2.5 Jogo do tempo

• Objetivo:
Estimular a percepção da duração e variação da velocidade do tempo.

• Foco:
Dinâmica do tempo (acelerado, desacelerado, repentino), ritmo.

• Descrição:
O exercício com o fator tempo variava a velocidade do movimento que ia se tornando 

acelerado ou desacelerado.

• Comentário da vivência:
Com uma aula de dança, iniciei o teste psicomotor com as crianças da oficina. Todavia, 

uma dança sem estilo, sem padrão, criada por cada criança. Como professora, entrei na dança 
com elas e movimentava-me de acordo com os sentimentos que a música ia provocando em meu 
corpo. As alunas ficaram mais seguras nesta brincadeira com minha presença, embora a reação 
do início tenha sido a de rirem do meu jeito de dançar 63, mas depois cada uma começou a dançar 
livremente e entravam nesta mesma energia.

A maioria fazia movimentos que pareciam do balé clássico. Outras procuravam desajei-
tadamente um movimento e algumas tentavam imitar a dança que eu executava freneticamente. 
No final da música que era de percussão, estávamos devidamente aquecidas para darmos pros-
seguimento aos exercícios de acelerar e desacelerar o tempo do movimento começando com 
passos normais, e acelerando pouco a pouco chegando à corrida.

Em seguida a este exercício bastante aeróbico, que deixava as alunas eufóricas e alegres, 
trabalhei a lateralidade, ou seja, um lado e o outro do corpo em movimento 64. Através das palmas, 
controlava o tempo, dizia se o tempo era rápido ou lento, e também ditava o ritmo e o ordenava 
livre, contido ou sinuoso.

63 Procurava movimentar-me quebrando bem o corpo, meio sacudindo os seguimentos corporais, mostran-
do-me desfocada enquanto uso do espaço.

64 Descobrindo a lateralidade não no sentido de direito e esquerdo do corpo, mas no sentido de troca de 
peso, de um lado e do outro, como um pêndulo, no sentido do movimento.
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A este jogo, no segundo semestre, acrescentei o jogo um ponto perto, um ponto longe que 
auxiliava as crianças exercitarem suas cinesferas 65, ou seja, expandindo o corpo como se buscasse 
o ponto mais longe no espaço e ao mesmo tempo encolhendo seu corpo, experimentando o ponto 
mais próximo do seu corpo. Essa imaginação era aguçada nas alunas com as palavras dentro e 
fora. No movimentar da cinesfera, quando um grupo estava perto do ponto central, o outro, afas-
tava-se. Nesse vai e vem, pedia estátua a elas que imediatamente correspondiam à brincadeira.

Começaram a perceber que havia uma variação no tempo do movimento que estavam 
praticando. E que dependendo do exercício o movimento se tornava gradualmente mais rápido 
ou mais devagar, ou seja, acelerado quando ficava cada vez mais rápido e desacelerado quando 
ficava cada vez mais lento. Nas práticas da segunda oficina, para essa brincadeira de explorar o 
tempo do movimento, acrescentei a esta brincadeira usar palavras. O jogo consistia em dizê-las 
em diferentes velocidades. Lembro que a palavra socorro que foi dita em diferentes velocidades 
e com isso variava a intenção de pronunciá-la. Ainda sobre o tempo, quando observaram os 
animais nas visitas ao museu para brincar de ser um animal, na execução do animal escolhido 
demonstraram tempo diferente de modo de se locomover do animal observado e principalmente 
suas formações anatômicas, como o caso do tamanduá que caminhava muito lento que segundo 
observações delas porque tinha as pernas de traz curtas e as da frente longas.

Como jogar com a cinesfera me pareceu ter sido para elas bem divertido, passei a per-
guntar quem lembra como fazia com seu corpo quando era bebê, ou quem já prestou atenção 
aos movimentos dos bebês, que podia ser um irmãozinho, ou vizinho? Logo uma aluna me 
disse professora meu irmãozinho é bem pequenininho e ele faz assim, olhe! Então, ela deitou-
se ao chão encolhendo suas pernas, esticando e se desdobrando, imitando como os bebês se 
movimentam. Com essas imitações comecei a estimular que elas percebessem que, quando o 
bebê se movimentava, não fazia só em uma velocidade e pedi que para a próxima aula elas me 
apresentassem como exercício um bebê se movimentando. Essa brincadeira também servia para 
que com essa demonstração feita uma a uma (o bebê que ela tinha observado), as alunas que 
assistiam repetissem com ela os mesmo movimentos.

Acrescentado ao fator tempo a afinidade espacial pedi que imitassem um bebê tentando 
andar e elas me mostraram o bebê que ia quase correndo para frente ou tentando andar para 
trás, mas que caia no chão. Este movimento que passamos a chamá-lo de bebê serviu para que 
compreendessem que quando crescem mostrando o movimento do bebê, (abriam e desdobravam 
o corpo) está tendo seu volume aumentado e que quando encolhido (fechando e dobrando), o 
volume é diminuído (FERNANDES, 2002).

65 Segundo Rangel (2005), cinesfera é a esfera dentro da qual acontece o movimento. Também é denominada 
Kinesfera (p.32). Cada agente tem sua própria cinesfera a qual se relaciona somente a ele. Esta esfera do 
espaço cerca o corpo, esteja ele em movimento ou em mobilidade. É delimitada pelo o alcance dos mem-
bros e outras partes do corpo do agente quando se esticam para longe do centro do corpo, em qualquer 
direção, a partir de um ponto de apoio (p.33).
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A partir desses exercícios passei a insistir com os exercícios que as levassem a ter con-
tato como o chão. Solicitei que as alunas deixassem seus corpos ainda no chão e que fossem se 
transformando na letra X (xis) e com isso como diz Fernandes (2002 p. 44) começaram a expe-
rienciar a respiração celular que consiste exatamente no enchimento e esvaziamento corporais 
trazendo vida a todo corpo. O corpo vibra com a reverberação da respiração. Isto as fez sentir 
mais vigorosas, mais corajosas.

Nas práticas sobre o tempo, considerei os exercícios imitando os bebês e as andadas 
como os mais flexíveis e criativos tanto para o meu aprendizado como professora como para o 
aprendizado de meus alunos no que diz respeito à percepção temporal. As variações advindas 
deste treinamento de andadas e rolamentos eram muitas e a essas atrelei as brincadeiras de an-
dar comandada pelo ombro. Neste exercício, referi-me à questão da lateralidade (que em casa 
aprenderam que seria usar a mão direita ou a esquerda) e fazia com elas comandadas por seus 
ombros que andassem para um lado e para o outro tomando consciência do peso de seus corpos. 
O mesmo acontecendo quando caminhavam para frente ou para trás no espaço experienciando 
a ação de transferir o peso do corpo de um lado para o outro, descobrindo seus equilíbrios e 
desequilíbrios.

Quando discutíamos no final das aulas, fazia questão de descobrir com elas, além de 
suas dificuldades de compreensão de praticar os exercícios, denominações para alguns desses 
exercícios, como no caso do imitando os movimentos dos bebês, ou do imitando o X que virou 
a estrela do mar. Compreendi que era muito importante fazer o exercício com a criança, mas 
associá-lo sempre a uma imagem. Assim como também entendi que viravam exercícios/repertório 
se precisasse usá-los como parte de coreografia (as andadas, a estátua, os rolamentos, são exem-
plos desses).

Com a imagem da estrela do mar na memória, as alunas começaram a perceber que o 
abdômen irradiava força para o corpo todo, ou seja, descobriram com essa brincadeira que a 
respiração irradiava as seis pontas de seus corpos, conscientizando-as de que essas seis pon-
tas da estrela do mar são: duas mãos, dois pés, cabeça e cauda (FERNANDES, 2002 p. 45). 
Descobriram que quando faziam seus corpos de bolinha aproximavam a cabeça de seus cóccix 
e com isso ganhavam várias formas de velocidade ao se locomoverem, principalmente no nível 
baixo do espaço.

Quando a aula sobre o tempo começava com uma dança/improvisada, na maioria das 
vezes, as estimulava para que no final, também terminassem dançando. Esta dança sempre era 
de improviso, ou seja, sem combinar, algo inesperado e inacabado, vivendo o aqui e o agora da 
experiência (CHACRA, 1983). Geralmente iniciava com a dança do ombro, tal dança fazia todo 
mundo pensar e deslocá-lo. Isso forçava sempre que andassem para frente ou para trás traz. A 
mesma coisa acontecia com a dança do pescoço. Era uma forma de aquecimento, que usava no 
início das aulas para que as alunas fossem pensando em cada parte de seus corpos. Fazíamos 
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muito a dança de fazer rotação com os punhos ou com os tornozelos, ou aquelas com uma perna 
só, alternando direita e esquerda. Depois passaram a praticar o jogo em pares, que foi evoluindo 
para que, no segundo semestre, pudesse praticar o jogo do gavião que treinava agilidades, ritmo, 
coordenação.

5.2.6 Jogo vamos nos deslocar

•  Objetivo:
Propiciar que as alunas conheçam mais variedades de deslocamento no espaço, no tempo.

•  Foco:
O corpo como o todo (partes = cabeça, tronco, membros e superfície), ação corporal, 

ritmo, coordenação global, dinâmica geral.

•  Descrição:
Após aquecimento (brincando de respirar com as vogais), seguido dos rolamentos até 

chegar à posição de pé. Andando pelo espaço, com um peso leve, ou firme, acelerando e desa-
celerando o tempo do movimento que dependendo da ação dos esforços, poderia ser quanto ao 
espaço direto, ou indireto, com uma fluência livre ou controlada.

•  Comentário da vivência:
Denominei estas aulas de deslocamento, pois, além de termos que nos deslocar espacial-

mente (mudamos de sala de aula para a caixa preta, ou Teatro Claudio Barradas), precisamos nos 
deslocar no tempo (passamos a ter aulas também no sábado).

Solicitei mais uma vez a participação dos pais, pois como nossas aulas eram somente duas 
vezes na semana, senti necessidade de mais tempo para a prática dos exercícios com as crianças. 
Essas aulas começavam às 14:00 e terminavam às 18:00, sempre aos sábado.

A cada sábado, acrescentava algo novo aos exercícios no que diz respeito à prática das 
ações de esforço. Combinei com os pais de fazermos aulas-extras para ensaio de coreografia. 
Para que as crianças se sentissem motivadas a assistirem a estas aulas no sábado, pensei fazer 
brincadeiras que finalmente resultassem em um modo de organizar as coreografias que seriam 
apresentas no final do estudo, como resultado parcial da oficina iniciada em março, a qual che-
garia ao encerramento no primeiro semestre de 2003.

Nas práticas das aulas de sábado, utilizei bastante o chão como elemento de um alto 
grau de importância para a percepção de seus eixos corporais. Corpo no chão e trabalhando a 
respiração com sonorização foram exercícios desse período fundamentais para que as crianças, 
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através das vogais, pudessem brincar na tridimensionalidade do espaço até chegar no nível alto 
para iniciarem a realizar a sequência (I, E, A, O, U), levando cada respiração e o tato para os 
órgãos indicados.

Muitas foram as brincadeiras surgidas com as ações do esforço. As alunas se faziam de 
pássaros e passeavam pela sala combinado seu corpo com a palavra flutuante, bem como brin-
cando de imitar o pulo do sapo que era feito de uma maneira tão enérgica que muitas vezes fui 
capaz de perceber como pareciam presas no chão e de repente leves no espaço. O interessante 
do exercício era que cada uma das alunas era o sapo que tinha escolhido ser. Para o deslize do 
corpo as alunas experimentaram a cobra e para se chacoalhar as alunas imaginaram limpar uma 
casa usando o espanador como objeto imaginário para tal limpeza. Falavam que era assim que 
suas mães faziam.

Assim, a cada sábado, se colocava uma ação de esforço nova como: pressionar, socar, e 
passo a passo fui conseguindo que as alunas misturassem suas ações de esforço e começassem 
a aproveitar as sequências que uniam à coreografia. Primeiro pedi que misturassem suas ações 
em pares, depois em trio e assim fui criando comigo as sequências coreográficas, que denominei 
As junianas e suas brincadeiras.

O jogo do deslocamento além de ter se colocado como um elemento da composição core-
ográfica fundamental para a montagem coreográfica, também trabalhou o ritmo, a coordenação 
global, a dinâmica geral, bem como ajudou para o entendimento da estruturação da coreografia. 
Com a prática destes exercícios passamos a alertar as alunas sobre o que era um espaço vazio, ou 
do cuidado que deveriam ter para não atropelarem a vez da colega, na dança, mas conseguissem 
se comunicar harmonicamente no espaço.

Este jogo nos deslocou também em direção à sala de objetos cênicos, que chamamos de 
a caixa preta, e possibilitou que as alunas pudessem conhecer nossa sala de objetos cênicos que 
denominei de a sala das ilusões. Ali estavam guardados cenários, objetos cênicos, bem como 
vestuário que sempre eram reutilizados em outras peças de teatro ou de dança. Eu e minhas 
alunas, num destes sábados, passamos a escolher o que dali poderia fazer parte do cenário da 
coreografia As junianas e suas brincadeiras.

Essa brincadeira serviu para que elas e eu escolhêssemos os objetos imaginando com seria 
tal coreografia. Assim conseguimos para compor nosso cenário: duas cadeiras, tecidos e restos 
de fitas coloridas. Também as meninas escolheram colher de pau, panelas, e algumas bonecas 
de pano que por ali se encontravam.

Estes objetos conseguidos na sala preta foram utilizados em nossas aulas como obstáculos 
para as andadas no espaço. Afinal, se eram objetos que iriam participar da coreografia, as alunas 
precisavam conhecê-los melhor e, dessa forma, descobrir por elas mesmas como utilizá-los, mas 
principalmente como superá-los como obstáculo.
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As cadeiras ora ficavam deitadas no espaço, ora eram colocadas de outra forma neste 
mesmo espaço. As alunas, às vezes, passavam por cima das cadeiras, outras vezes sentavam 
nelas, giravam em torno. Deslocamo-nos também no sentido musical, pois como apresentaría-
mos nossa coreografia, num projeto denominado Feira Junina da ETDUFPA, passamos a ouvir 
músicas da época e, assim, também escolhemos juntas a música que faria parte da coreografia.

Como o tempo de sábado era bastante longo para nossos encontros (passávamos a tarde 
toda juntas), terminávamos sempre as aulas em círculo com as alunas cantando trechos de mú-
sicas que lhes trouxessem uma lembrança e não poderia ser diferente nos dias em fazíamos o 
jogo do vamos nos deslocar. Assim se deslocavam em pensamento para algo sobre suas vidas. 
Recordavam.

O jogo de cantar uma música que lhe traga uma recordação iniciava no momento em que 
eu tocava em uma aluna que deveria começar a jogar. Também todas deveriam manter os olhos 
fechados e assim iam cantando a música que era escolhida por elas, mediante um acontecimento 
que poderia ser: lembranças de suas casas, situações vividas nas escolas, seja o que fosse, mas 
que tivesse um significado, que representasse algo para elas, algo significante para suas vidas, 
algo que tocassem seus âmagos. Percebi que iniciava a ler aqueles corpos.

5.2.7 Jogo identificação de objetos

•  Objetivo:
Estimular a sensibilidade do tato, descobrindo com os olhos fechados qual é o objeto 

apresentado.

•  Foco:
Forma, textura e cor do objeto.

•  Descrição:
Alunas ordenam-se em pé em círculo. Uma delas é chamada para o centro, onde fica com 

as mãos para trás, de olhos vendados. A coordenadora põe um objeto real na mão da jogadora. 
Usando apenas o sentido do tato, a jogadora deve identificar o objeto. Quando a jogadora iden-
tificar o objeto, pode olhar para ele. Então outra jogadora é chamada para o centro e recebe um 
novo objeto para identificar.

•  Comentário da vivência:
Este jogo além de ter divertido imensamente a nós todas que estávamos em sala de 

aula, deu oportunidade para que as alunas vivenciassem mais os brinquedos que fariam parte 
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da coreografia. Desta vez, fui eu quem trouxe para elas os brinquedos que pensava em oferecer 
para imaginarem comigo a coreografia. Neste dia, deixei para entrar em sala de aula quando elas 
e minhas alunas/assistentes já estivessem presentes. Quando abri a porta e dei um passo para 
dentro da sala de aula, todas as alunas grandes e pequenas correram em minha direção para 
saber que saco era aquele (lembrava o de papai Noel) que eu estava trazendo para sala de aula.

Era uma surpresa, mas também uma brincadeira. No saco sem que elas soubessem, trazia 
mastros com fita (que lembravam os mastros carregados pelos brincantes do boi-bumbá), duas 
marionetes que eram do boi-bumbá, um saco com folhas secas de uma árvore da rua, cestos de 
palha enfeitados com fitas, asas de anjos (aquelas que usam no Círio de Nazaré, no carro dos 
milagres), rosas de várias cores de papel crepom.

Dentro do saco, havia onze objetos relacionados com a coreografia As junianas e suas 
brincadeiras, mas nenhuma delas sabia que objetos eram aqueles. Quando dava o objeto na mão 
da aluna que vinha até o centro eu perguntava: para que serve este objeto? Qual é a sua cor? 
Principalmente quando percebia que a aluna estava perdida ao descrever o objeto, tateando. 
Spolin (2001) diz que embora seus jogos estejam dispostos em seu fichário em sequência, podem 
ser usados de forma flexível quando se trata de necessidades instrucionais específicas. No caso, 
utilizei o jogo em questão porque acreditei que iria ajudar as crianças entenderem o que era a 
coreografia (o que queríamos contar), o que era a quadrilha (que tipo de dança), sua origem e 
como era organizada e executada em Belém do Pará.

Ilustração 25. Meninas escolhendo objetos cênicos para a coreografia As Junianas e 
suas brincadeiras (Fotografia do acervo da autora, 2003)
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Neste dia, as alunas tiveram outra surpresa. Duas mães se organizaram (sem que as filhas 
soubessem) e providenciaram os vestidos para a quadrilha. Dessa maneira, fiquei sabendo que 
todas já haviam participado de festa de São João e de quadrilha. Neste dia, terminamos a aula 
numa dança de São João, com as meninas vestidas com seus vestidos caipiras e experimentando 
os objetos selecionados.

5.2.8 Jogo da baqueta

•  Objetivo:
Estimular através das brincadeiras outra forma de conhecer o espaço e o movimento.

•  Foco:
Coordenação óculo-manual, percepção espacial, ritmo, equilíbrio e concentração.

•  Descrição:
Alunas em círculo trabalham com um par de baquetas (leves, de madeira e pontas arre-

dondadas) passando-as umas para outras. Primeiro no sentido horário, depois no sentido con-
trário. Essa dinâmica de mover as baquetas vai cada vez ficando mais difícil em termos do que 
está se movendo do corpo, possibilitando às alunas perceberem o grau do esforço que faz para 
não deixar a baqueta cair no chão, tendo de ficar muito atentas para que isso não aconteça. No 
segundo momento do exercício, às alunas trabalham em pares, a fim de que, além de praticarem 
os exercícios anteriormente descritos, consigam tirar deste objeto o som percutido, improvisando 
uma sequência de ritmos sonoros.

•  Comentário da vivência:
As alunas estavam retornando das férias e, para iniciar as aulas, pensando em ter de 

volta a concentração que iniciavam a conseguir quando se chegou ao fim do primeiro semestre, 
comecei com uma surpresa. Apresentei-lhes o jogo da baqueta, convidando o professor Vinícius 
Alcântara da Escola de Música da UFPA (EMUFPA), (hoje integrante do Grupo denominado 
Palhaços Trovadores) para auxiliar-me nesta nova experiência. As aulas sempre no segundo 
semestre, iniciavam com o aquecimento em círculo utilizando a baqueta como elemento de 
concentração, de ritmo e de coordenação.

O jogo consistia em iniciar com uma aluna passando a baqueta para outra, fazendo 
com que o instrumento ela fosse e voltasse sem cair. Com a evolução dos exercícios, as alunas 
passaram a jogar a baqueta umas para outras seguindo uma mesma direção, indo e voltando, 
sem deixá-la cair, sendo que eu pedia que variassem seus corpos nos níveis do espaço, ou seja, 
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no nível baixo, médio e, finalmente, no nível alto. Quando lançavam a baqueta, a variação de 
nível visivelmente exigia das alunas mais atenção corporal (principalmente mais equilíbrio), 
para mover-se no espaço. Fazia também com que essas alunas experimentassem o espaço em 
sua tridimencionalidade. Neste jogo, a cada ação do parceiro a reação deveria ser imediata, não 
dando tempo de ser uma ação muito elaborada. Portanto, nesta prática as alunas não perdiam a 
criatividade do momento espontâneo (SPOLIN, 2010), pelo contrário, as baquetas serviram de 
instrumento para que elas descobrissem os ritmos que traziam consigo.

No final dessas aulas, as alunas organizaram uma dança com as baquetas, mas sem 
esquecerem o corpo inteiro. Foi mais um instrumento que permitiu que elas se tornassem mais 
ágeis, demonstrando respostas rápidas aos estímulos apresentados. Na prática deste jogo, pude 
perceber que as alunas executavam a atividade com muita alegria, ou seja, percebiam seus cor-
pos com muita alegria, com prazer e, ao mesmo tempo, proporcionava um relacionamento entre 
elas. Com isso aguçaram “a percepção da relação, do olhar a distância, do olhar mais de perto, 
além de ajudar na afirmação da individualidade” (RAMOS, 2007 p. 50). Percebi como cada uma 
diferentemente esforçava-se para não deixar que a baqueta caísse, pois a regra dizia que se isto 
acontecesse o aluno que assim procedesse, saía do jogo. Todavia, observei que o professor de 
música procurava em cada aula distribuir bem o trabalho no que diz respeito ao tempo despendido 
para que este jogo não se tornasse uma atividade rígida e cansativa para quem estava na prática.

Descobrimos que não deveríamos executá-lo num tempo alongado. Quando isto acontecia, 
as alunas demonstravam cansaço e desinteresse pela atividade. Corríamos o risco de torná-lo 
um jogo incômodo e não desejado. Para chegarmos ao resultado esperado, que era o de um co-
nhecimento corporal mais profundo através do ritmo e do conhecimento do espaço, deveríamos 
primar pela dinâmica e tratamos de nos beneficiar dos ensinamentos labanianos e passamos a 
oferecer dinâmica no ritmo de usar as baquetas.

As alunas passaram a experimentar como era um exercício em câmara lenta e passamos 
a solicitar que fossem acelerando as jogadas. No término deste exercício, as alunas entravam em 
calmaria, voltando a mover a baqueta no plano da mesa ou horizontal do espaço; executando até 
terminarem no mesmo ritmo que haviam começado.

A participação do professor de música, em sala de aula, foi muito bem vinda. Primeiro 
porque nos permitiu o uso da colaboração e, dessa forma, conseguimos que as alunas, além de 
tirarem um som com as baquetas, atrelassem o mesmo a um movimento. As baquetas (cada 
aluna comprou um par) também me permitiram usá-las para despertar os segmentos corporais 
(novo instrumento para a repetição de exercício), o que acontecia no momento em que a aluna 
dominante tocava com a baqueta parte no corpo da aluna dominada, colocando a colega na 
posição que imaginasse como se fosse um manequim, uma estátua, dando a estas alunas a pos-
sibilidade de perceberem como estavam jogando, ou seja, com o corpo, com o espaço e com a 
relação corpo/espaço.
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A brincadeira mexia intensamente com a expressividade das alunas, que poderiam estar 
alegres, tristes, preocupadas, ou, com o sentimento que a aluna dominante propusesse a aluna 
dominada. Percebi que a aluna ao tocar o corpo da outra com a baqueta também começava a 
experimentar os planos do espaço. Com isso, obtivemos alunas com corpos abertos a este jogo 
e que, percebendo o ambiente, começaram a usá-lo em todas as dimensões em função de seus 
próprios conhecimentos.

Além disso, proporcionou uma boa interação com as alunas que já frequentavam aulas 
de música. Essa harmonia possibilitou um bom relacionamento delas com o professor de música, 
com a própria música e com o conhecimento corporal.

5.2.9 Jogo das historinhas sem palavras

•  Objetivo:
Estimular o uso do gestual, prescindindo da palavra para contar uma história.

•  Foco:
Forma de comunicação.

•  Descrição:
Alunas em círculo. Uma aluna vai ao centro e forma um gestual e fica parada (estátua) 

para que as outras que estão no círculo possam imaginar o que aquela aluna está dizendo com 
aquela pose. De interpretação à interpretação, as alunas vão se unindo e finalmente quando to-
das estão em cena, termina o jogo para começar novamente acrescentando-se novas propostas.

•  Comentário da vivência:
Como já conheciam os exercícios no o chão, solicitei que fizessem isto no segundo se-

mestre. Parecia ser uma tarefa mais fácil, mas fui cada vez mais com o comando de minha voz 
fazendo-as deitar no chão em forma do X, e pude ver perfeitamente quando seus corpos se esten-
diam e se recolhiam. Já não apresentavam dúvidas quanto a formação da letra com seus corpos 
e dava para ver que suas costas apertavam-se perfeitamente contra o chão, além de adquirirem 
um relaxamento que ao final as deixava mais vivas, mais participativas.

Percebi que o contato com o chão proporcionava maior consciência de seus corpos. 
Afinal, com o corpo deitado, descansado é possível percebê-lo de outra maneira. Pensei então 
oferecer um exercício muito simples que era o de espreguiçar. Este exercício possibilitou que as 
alunas ao longo dessa prática percebessem que seus corpos existiam em outros planos não só na 
verticalidade, mas, em todas as posições.
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Com a descoberta do apoio do chão, as alunas se deliciavam em perceber a mobilidade 
das articulações, passaram a perceber o volume de seus corpos, como também, começaram a 
pensar no seu esqueleto. Entendi que para começar um jogo corporal teríamos (eu e elas) de estar 
com nossos corpos afinados, ou seja, nem muito relaxadas nem muito tensas, mas mantendo um 
equilíbrio corporal para que entrássemos nos jogos teatrais de maneira livre, no sentido de estar-
mos jogando mais, estarmos nos divertindo ao máximo, vivendo plenamente a emoção do jogo.

O espreguiçar acompanhado dos exercícios de rolamentos possibilitaram às alunas desco-
brirem que podiam atravessar a sala sendo bolinhas e que essas bolinhas iam se desmanchando 
ou crescendo para em seguida ficar de joelhos, experimentando novamente desequilibrar o corpo 
desafiando o nível baixo e voltando novamente para o médio, chegando com seus corpos até o 
estado de ficar de pé para que pudessem iniciar as andadas no espaço.

Neste semestre, começamos a experimentar trocar as direções e nossos corpos no espaço. 
Fazíamos zig-zag contando em três tempos, mudando a direção e imaginando que nossos olhos 
cortavam o espaço como lâminas, com isso registrávamos um foco no espaço. Nos momentos 
das pausas, comecei a intuir que deveríamos observar o que acontecia com nossos corpos quando 
parávamos em pose/estátua. Pedi que pensassem em algum lugar de seus corpos, percebendo 
o peso, o esforço que faziam para ficar naquele estado, naquela pose. Às vezes, as aconselhava 
que tocassem em seus corpos no lugar em que estavam pensando e tateassem, percebessem se 
era parte dura ou mole, que estivessem com elas mesmas.

Também estimulava que pensassem sobre suas respirações. Era essa respiração compas-
sada, ofegante, incomodava perceber seu ritmo e movimento que se faz com o peito abrindo e 
fechando no ato de respirar (inspirando e expirando). Entretanto, com todas essas brincadeiras 
que fomos descobrindo juntas, preocupava-me em não fazer com que (como no primeiro se-
mestre) se sentissem tensas. Gostava de criar um clima mais teatral para nossas aulas e, como 
nossa sala de aula era o teatro da escola, nos encontrávamos no ambiente certo, ou seja, dentro 
do lúdico, dentro da caixa preta.

Procurava atrelar estes jogos aos jogos teatrais acreditando que poderia estar oferecendo 
uma prática adequada para conseguir alunas mais livres, mais satisfeitas em estarem aprendendo 
sobre seus corpos, satisfeitas por estarem aperfeiçoando suas consciências corporais e, ao mesmo 
tempo brincando, ou fazendo de seu corpo o próprio brinquedo. Não queria ser responsável por 
alunas com prática de esforços inúteis e, por isso, ficava atenta em praticar com elas movimentos 
que despertassem o prazer de movimentar-se. Queria alunas mais livres, num estado de quem 
se move com pouco esforço (contrário ao modo tensionado ) e não corpos jovens, crispados, 
comprometidos com suas sensibilidades.

Muitas vezes, para participar destes jogos com as alunas pediam que as alunas assistentes 
fizessem a voz de comando que deveria ser forte e direta. As alunas assistentes gostavam quando 
podiam experimentar a voz do comando. Uma delas me disse que “o interessante de ser esta 
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voz, era que também ela ao falar, viajava no seu próprio corpo”. Algumas alunas me disseram 
que quando estavam paradas percebiam que seus corpos tremiam, às vezes suas faces, outras 
vezes, apenas um dedo, ou mesmo seus lábios. Algumas começaram a perceber que seus olhos 
piscavam muito e outras foram aos poucos encontrando o seu ritmo de descobertas. Cada dia 
haviam descoberto uma novidade em seu próprio corpo e com isso as aulas passaram a ter um 
diálogo entre nós.

Na época em que eu estudava dança, ao sair de sala de aula e ir andando para casa, ouvia 
ainda a voz de comando de minha professora. Penso que escuto esta voz até hoje, principalmente 
quando estou sentada em posição curvada deixando o abdômen soltou descontrolado e de repente 
escuto encolhe o estômago, ou olha as costas. Acredito que a voz de comando vira nossa cons-
ciência e nos segue durante toda nossa vida. Afinal “o corpo tem uma memória muito aguçada, 
muito presente, registra tudo que acontece na vida do indivíduo, e esse registro permanece para 
sempre” (RAMOS, 2007, p. 24).

Aos exercícios considerados de aquecimento como as andadas, neste semestre, com eles 
dei mais ênfase à questão da lateralidade. Ter agilidade de trocar o peso do corpo de um lado 
para outro, quando você dança é fundamental, principalmente em questão de equilíbrio e de se 
percorrer o espaço mantendo a coreografia. Não quero dizer com isso que a criança não faça 
isso (correr, saltar), mas não tem esta consciência de como fazer isso para dançar. Portanto, 
passamos a praticar mais andadas no espaço estimulando-as a andarem, para frente (entenden-
do realmente o que seja frente) e para trás (como se tivessem olhos nas costas), para direita e 
esquerda, sempre observando o preenchimento do espaço, aperfeiçoando a função do onde (em 
que lugar encontro-me no espaço?).

Caminhar de olhos fechados, mas agindo como se tivessem abertos. Este jogo pratica-
mente foi difícil para as alunas. Todavia, como até o mês de setembro de 2003 pude contar com 
a colaboração das duas alunas assistentes resolvemos trocá-lo pelo jogo da pata cega que elas 
já conheciam, pois já haviam feito esta brincadeira em suas escolas. Mesmo assim considerei 
este jogo muito difícil.

Recentemente (2008) estudando sobre as diferenças, interessei-me sobre o estudo da 
Inclusão Social e estive em um curso de um seminário de estudos sobre a cegueira. Neste se-
minário, participei de uma oficina de jogos para trabalhar com cegos. Tinha o objetivo de fazer 
com que inicialmente os professores que ali estavam se sentissem cegos.

A professora da oficina nos convidou a dar uma volta ao redor do prédio que estávamos 
frequentando neste estudo. Teríamos que vendar nossos olhos com um pano preto e nos deixar-
mos levar na rua pelo colega que aprendia como primeira lição como conduzir uma pessoa cega. 
Depois havia uma troca para que todos pudessem sentir-se na situação. Particularmente, achei 
um exercício muito difícil de fazer, por isso preferi substituir o jogo da pata cega pelo jogo do 
espelho que auxiliou as alunas a descobrirem as dimensões do espaço. Aí começamos a falar em 
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planos e níveis do espaço, em foco e desfocado a estar aberto ao estar fechado, de pé ou deitado. 
Este era um jogo que usava no desenvolver da aula.

O jogo das historinhas sem palavras era um jogo que acontecia para finalizar a aula. O 
exercício consistia em um círculo em que uma aluna voluntária ia até ao centro e mostrava com 
movimentos como estava sentindo seu corpo naquele momento que acabava de ser despertado 
pelos exercícios praticados. Queria que as alunas pensassem seus corpos integralmente, como 
um todo, mas também como partes. Neste jogo, utilizava também objetos cênicos. Às vezes, 
pendurava um tecido no teto e pedia elas fizessem uma historinha sem palavras, mas incluindo 
o objeto cênico.

Em algumas vezes esses exercícios eram feitos com a aluna que ia até o centro da cena 
e contava sem falar como estava se sentindo naquele momento. As outras que estavam no cír-
culo, observavam o que a do centro fazia inclusive aqueles movimentos que fazemos, mas não 
temos consciência de que fazemos. Quem olha vê, quem faz não percebe. Com a prática desta 
brincadeira, esta percepção foi se tornando mais aguçada e isso nos ajudou muito na montagem 
da peça do final do ano.

Interessava-me que observassem o que a aluna no centro estava dizendo com seu cor-
po e que depois de compreendido repetissem juntas com o criador do movimento inicial. Este 
exercício permitia que elas tomassem decisão e, por isso, tomava cuidado no início para que elas 
pensassem no espaço e pudessem diversificar os níveis do espaço quando contavam esta história.

Ilustração 26. Aluna contando uma História sem palávras com auxílio doobjeto cênico 
(Fotografia do acervo da autora, 2003)
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No primeiro semestre, faziam pouca variação no espaço, ou faziam quase tudo no nível 
alto, ou uma ou outra aluna ariscava-se a experimentar seu corpo no nível médio do espaço. 
No segundo semestre, utilizei este jogo em quase todas as aulas. Para que se movimentassem, 
precisavam aumentar a suas capacidades de percepção no sentido de descobrirem seu espaço 
pessoal e, consequentemente, descobrissem o espaço individual dos outros. Tinha necessidade 
que elas se conectassem.

Foi um jogo importante no desenvolvimento da concentração das alunas, pois praticando-o 
terminavam pensando em seu corpo enquanto que os outros que olhavam se deliciavam com a 
expressividade do que estava no centro do círculo, tendo que em seguida repetir o movimento 
imitando inclusive a expressividade do modelo. Era um jogo muito divertido e as alunas adoravam 
fazê-lo. Todas queriam experimentar, dizer alguma coisa com seu corpo.

Acredito que a prática deste jogo veio auxiliar também a diminuir a timidez e a termi-
nar por vez com o medo de errar das alunas. Todavia, este grupo já vinha de um trabalho de 
socialização e afetividade iniciado no primeiro semestre reforçado no segundo semestre com 
a utilização do toque (tato e contato ), como foi o caso dos exercícios respiratórios do Sistema 
Laban/Barteniff, “brincando de respirar com as vogais” que fazia com que as alunas trabalhas-
sem a percepção desta respiração só que desta vez em pares. Foi a estratégia que encontrei para 
aproximá-las cada vez mais, pois, em pares, entravam em contato corporal quando procuravam 
sentir em que lugar do corpo da colega estava localizada a respiração, por exemplo, da letra O 
(parte central do corpo), ou da letra E (que vibra todo o pescoço), ou a letra I (que vibra toda a 
cabeça). Entretanto, muitas vezes não é fácil localizá-la, como é o caso da vogal A que se localiza 
também no centro do corpo e que trabalha o diafragma, o esterno, abrindo os espaços corporais.

Por tal dificuldade, as alunas muitas vezes tinham que tentar sentir a sonorização, com 
suas mãos, rosto, ouvidos, partes do seu corpo, com isso iam experimentando a sensação de sentir 
o outro, de estar mais próximo. Assim iniciaram um elo de comunicação. Portanto, no segundo 
semestre, pude começar a sentir que estava diante de um grupo que queriam conhecer através 
do movimento mais seus corpos que se afinavam. Para mim cada aula foi um dia de descoberta 
“mediante nossas próprias sensações a realidade de nossos corpos como fonte de sabedoria e de 
experiência” (DASCAL 2008 p. 100).

5.2.10 Jogo do espelho

•  Objetivo:
Propiciar relação entre os jogadores por meio do ato físico de ver ou ouvir.
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•  Foco:
Refletir e atuar imediatamente sobre aquilo que está vendo. Torna vivo e alerta o aluno 

no que diz respeito ao movimento, ao uso do espaço, ao fluxo do movimento.

•  Descrição:
Dividir o grupo em time de dois. Um jogador fica sendo A, o outro B. Todos os times 

jogam simultaneamente. A fica de frente para B. A reflete todos os movimentos iniciados por B, 
dos pés à cabeça, incluindo expressões faciais. Após algum tempo as posições são invertidas e 
B é quem passa a refletir A.

•  Comentário da vivência:
Após o aquecimento começava o jogo. Pedia que as alunas parassem num círculo de pé 

e depois virassem uma para outra, formando pares e iniciassem o jogo. B se movia e A refletia. 
Eu começava primeiro pedindo que A olhasse bem para B, ou seja, olhasse da cabeça ao dedão 
do pé e usando a palavra mudança o foco mudava, passava a ser A o ponto de observação de B. 
Depois começavam o movimento e ouvindo a palavra mudança trocavam os lados. Percebi que 
deveria ter mais cuidado com o término do movimento de um e outro, mas não deveria inter-
romper o que estava sendo feito para mudar o movimento. Neste jogo, que considerei bastante 
dificultoso para as alunas, observei que elas inicialmente (principalmente no primeiro semestre) 
deslocavam-se, mas percebi que não conseguiam ter atenção ao que estava sendo feito. Era como 
se repetissem, mas sem entender o que estavam repetindo.

Foi por outro lado importante no treinamento do espaço. Observei que no jogo do espe-
lho a maioria não conseguia acertar o lado que iam usar (se o direito ou o esquerdo), no caso do 
comandante do movimento mover o braço, a aluna que observava, ficava em dúvida se deveria 
mover o braço direito, ou o esquerdo. Entretanto, o coordenador deveria instruí-los, ajudá-los a 
definir quem começava o movimento. O aluno tem que estar firme no papel que assumiu, sem 
confundir as funções (SPOLIN, 2001).

Ampliando e diminuindo os movimentos, assim o coordenador vai comandando esta 
brincadeira combinando com os alunos o que eles deveriam fazer em algum momento da aula. 
Às primeiras vezes que jogamos, foi possível perceber, que muitas vezes o que seguia o seguidor, 
confundia-se com o mesmo, ou, o seguido misturava tantos movimentos que o que seguia se 
sentia embaralhado. Entretanto, ao longo do tempo, as situações foram se definindo no que diz 
respeito a quem começava o movimento, ou seja, quem era o seguido e quem era o seguidor.

Com o passar do tempo, as alunas passaram a explorar muito mais os níveis do espaço 
quando faziam este jogo. Por isso, eu afirmei que esse jogo foi muito importante para que elas 
continuassem em suas descobertas espaciais. Na feitura do exercício no segundo semestre, 
percebi que começaram a trocar os planos do espaço com maior tranquilidade. Mudavam os 
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planos, brincando bem mais com o espaço, bem como com o tempo do movimento (acelerando, 
desacelerando, brincando com o tempo lento, o rapidíssimo, ou o lentíssimo, o câmara lenta). 
Apresentavam dificuldade, mas demonstraram que estavam muito mais interessadas em superar, 
além de demonstrarem-se sensíveis e mais criativas. Possibilitou que as crianças apresentassem 
mais tranquilidade também na questão de ouvir a tarefa para em seguida, juntas, tentarem re-
solver o problema proposto, o que começou a tornar as aulas bem mais agradáveis, tanto para 
mim como coordenadora da oficina, como para elas, alunas, que a cada momento desabrochava 
outro problema. Estas passaram a ter mais atenção ao que na realidade era combinado antes de 
começar a jogar. Passaram a compreender muito mais claramente as associações, o que veio 
possibilitar a prática do jogo de historinhas sem palavras.

5.2.11 Jogo caça gavião

•  Objetivo:
Estimular o conhecimento pelo tato de parte do corpo humano.

•  Foco:
Estímulo múltiplo.

•  Descrição:
O grupo todo sorteia quem será o gavião. As outras jogadoras formam uma fila indiana, 

de maneira que cada uma segura com ambas as mãos o corpo da parceira que está a sua frente, 
na altura da cintura. O gavião fica a uma certa distância da fila. As jogadoras que estão na fila 
iniciam o jogo através da chamada caça-gavião! A jogadora gavião entra e diz “Tô com fome!”. 
A seguir cada uma das jogadoras da fila responde apenas “Quer isso?”. Exibindo para o gavião 
uma parte do corpo da colega (pé, dedo, orelha, nádegas, cabeça, pescoço etc.) sem tirar as 
mãos da jogadora que está a sua frente. O gavião diz “Não! Ou Sim!” Quando for dito Sim, a 
fila se move rapidamente para qualquer direção, não permitindo que o gavião alcance a jogadora 
escolhida. Quando o gavião alcança a jogadora, invertem-se os papéis: aquela que foi pega vira 
gavião e aquela que era gavião entra na fila, virando presa.

•  Comentário da vivência:
Quando praticávamos este jogo, o aquecimento era feito com os rolamentos prosseguindo 

com as andadas, chegando até a corrida que de volta à calmaria era ampliada com a respiração 
sonorizante (respiração com as vogais), até chegar ao centro da sala de aula, parar e ouvir de pé 
as regras de como seria o jogo. Estes exercícios preparavam corporalmente estas alunas para 



140

iniciarem o jogo do “caça gavião”. Neste jogo, as alunas eram contaminadas pela euforia. Ficavam 
tumultuadas quando começavam a correr pela sala defendendo o jogador que o gavião tinha dito 
Sim. Isso fazia com que se dispersassem e gritassem muito, porque ficavam com muito medo do 
gavião que partia para cima de sua presa.

No início desta prática, a presa era facilmente capturada pelo gavião porque as alunas 
pensavam muito lentamente para onde iriam correr e embaralhavam-se no espaço dando opor-
tunidade que o gavião tocasse na presa, deixasse de ser gavião e passasse a entrar na fila. No 
dia-a-dia do treinamento, cada vez mais as alunas arriscavam-se na defesa da presa, de não 
deixar que o animal pegasse a menina e a parte do corpo dela que a colega de trás oferecia a ele.

A regra do jogo era defender a presa, o que determinava a situação de parceria, ou seja, 
todas contra o gavião sendo esse o objetivo comum, para o grupo, despertar a parceria. Todavia, 
aguçavam suas agilidades, o momento de correr, o momento de parar, de andar para frente, para 
trás, para os lados.

O jogo em questão fazia com que as alunas se locomovessem juntas e, ao mesmo tempo, 
provocava uma reação de confusão no espaço. As mãos que estavam na cintura da aluna da 
frente, não podiam ser retiradas. A situação colaborava para que o clima no exercício fosse se 
colocando cada vez mais intenso entre as jogadoras, mais envolvidas com a atividade, princi-
palmente quando o gavião conseguia carregar uma presa.

A cada problema surgido no espaço da presa, o defensor teria que cada vez mais estar 
atento e integrado com o que estava acontecendo ao seu redor e, mesmo que estivesse plenamente 
vivendo a situação, era obrigado a dividi-la com a atenção de manter a harmonia, a unidade, o 
bem estar (ter cuidado com o corpo umas das outras) e a segurança (perder o medo de enfrentar 
as dificuldades surgidas). Spolin (2001) diz que o sentido de cooperação, que é aceitar as regras 
do jogo para que tudo culmine num êxito, por incrível que pareça, perde a rigidez, porque gera 
confiança necessária para jogar o jogo gerando um processo de interação, fazendo com que o 
aluno perca o medo de expor e participe da ação.

No início dos treinos, as mesmas alunas se recusavam a participar, a tirar a sapatilha, a 
soltar o cabelo e, no desenvolver dos estudos, foram capazes de demonstrar verdadeiramente que 
estavam ludicamente envolvidas nas atividades e assim puderam experienciar o prazer de estar 
jogando. Sabe-se que a maioria dos jogos envolve a manipulação de estímulos múltiplos, mas o 
caça-gavião a meu ver foi um jogo específico para que as alunas intensificassem seus estímulos 
no sentido de se prepararem mais perceptivamente ao que iriam ver em outras situações simul-
taneamente. A prática foi possibilitando às alunas a se tornarem mais ágeis e alertas, com um 
aguçado espírito de aventura (SPOLIN, 2010), ou seja, perderam o medo de entrar no jogo e pela 
primeira vez pude vê-las vivendo plenamente uma situação a de se defender.
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5.2.12 Jogo do olho no corpo

•  Objetivo:
Propiciar às alunas nova forma de mover seus corpos no espaço e tempo.

•  Foco:
Segmento corporal, eixo corporal, equilíbrio.

•  Descrição:
O grupo todo coloca um olho no lugar em que o coordenador mandar colocar, ou seja, 

mão, pés, pernas, braços, ombro, sola do pé, costas, abdômen, cabeça. O aluno começa a olhar 
o espaço com este olho e pode ser colocado em qualquer parte do seu corpo.

•  Comentário da vivência:
Neste exercício, o aquecimento começava pelo chão, seguido das andadas até chegar 

num ponto em que todo o grupo parava. Cada um no lugar que escolhia no espaço. O exercício 
iniciava a partir da voz de comando a mover-se pela sala sendo levado por um olho que queria 
ver tudo o que tinha nesta sala de aula. Olho esse que impulsionava o aluno a experimentar, a 
mover seu corpo em todos os níveis do espaço até que ouvissem a palavra troca. Este exercício 
possibilitou melhorar o equilíbrio das alunas, pois, dependendo de onde era colocado o olho, 
exigia que estas mantivessem mais concentração para a realização da tarefa.

Ao longo desta prática, passei a usar a música e deixei que as alunas livremente colo-
cassem o olho no lugar que elas escolhessem. Dessa forma, passei a integrar o grupo. A maior 
dificuldade acontecia quando colocava o olho na pélvis, como também centralizado na nuca. As 
próprias alunas decidiram ver com o olho o corpo do outro e, dessa forma, terminaram traba-
lhando individualmente, em dupla e coletivamente.

O exercício permitiu que as alunas se aproximassem mais umas das outras e também 
auxiliou as mais tímidas a entrarem no jogo, bem como visualizassem de forma variada o espa-
ço. Dessa forma, pude dizer a elas que o corpo quando adquire uma posição está olhando para 
todos os lados do espaço e, quando dançamos, não devemos esquecer que o corpo tem olhos 
para todas as direções do espaço. Por isso, deve ser expressivo em todas as direções. Todavia, 
com tensões e intenções diferentes.
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5.2.13 Jogo o animal que sou

•  Objetivo:
Propiciar ao aluno observar movimento, ritmo e características físicas reais dos animais.

•  Foco:
Ritmo corporal, expressão facial e som vocal de seu animal..

•  Descrição:
O grupo todo, se possível, deve ser levado ao zoológico ou fazenda para observar o 

movimento, ritmo e características físicas reais dos animais – o osso e as estruturas raciais são 
tão importantes como observação quanto ao mais óbvio movimento. Desta forma, os alunos 
terão uma impressão real para recapturar e não simplesmente observar uma figura de um livro. 
A generalização deve ser evitada para que o exercício tenha valor. Separadamente cada aluna 
decide qual animal vai retratar. As alunas não precisam discutir sua escolha entre si. Cada aluna 
deve assumir exatamente as qualidades físicas de seu animal e mover-se peço espaço da sala 
de aula. As alunas devem ser relaxadas para poderem observar os animais com tranquilidade.

Quando as alunas tiverem se entregado totalmente para as qualidades do animal e tiverem 
captado novos ritmos corporais, peça que façam os sons destes animais. Continuar a instrução 
até que tenham desaparecido as resistências, e sons e movimentos corporais estejam integrados.

•  Comentário da vivência:
Este jogo foi bastante curtido pelas alunas. Como no primeiro semestre de 2003, no 

segundo, continuamos com os encontros extra-classe (professor, pais e alunos). Decidimos nos 
deslocar para fazermos este jogo. Várias foram as tardes que visitamos o Parque Zoobotânico, 
do Museu Paraense Emílio Goeldi com as crianças da oficina.

Geralmente, quando ia me deslocar para fora da escola, pedia que pelo menos duas 
mães nos acompanhassem. Assim, podíamos dividir com elas o cuidado com o deslocamento 
das crianças, embora o local visitado ficasse a poucos passos da escola de dança. Praticamente 
só precisávamos atravessar a rua para estarmos neste parque. Entretanto, dias antes da visita, 
precisava oficializar junto à escola e junto ao parque, a realização deste laboratório que iniciava 
por uma Solicitação de Visitação. Nesta solicitação, deveriam constar o nome da escola visitan-
te, nomes dos alunos e dos professores e responsáveis envolvidos. Deveriam ser especificado o 
horário, visto que as visitações eram feitas de acordo com o regulamentado.

Nestes dias, de sair da escola, organizava com as mães o que as crianças deveriam trazer 
de casa para que pudéssemos permanecer no local (no Museu) durante um horário prolongado na 
tarde do dia escolhido. Preparadas, saíamos com as crianças rumo a este parque. Solicitava que 
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as mães as ajudassem a se colocar em fila indiana. Dessa forma, os adultos ali presentes (eu, uma 
de minhas alunas assistentes e duas mães) portávamos as alunas para aventurarem-se naquela 
reserva que, além de conter um acervo indígena valiosíssimo, oferecia a apreciação de animais.

Eu tomava todo cuidado para que nada fora do esquema traçado viesse a acontecer com 
as crianças na trajetória. Organizei e entreguei às duas mães, que se ofereceram para colaborar 
nesta investigação, uma ficha na qual constaria como as alunas deveriam fazer suas averiguações 
a partir do animal escolhido. As alunas ficavam horas observando os animais. A maioria escolheu 
os pássaros, levinhos e flutuantes com seus andares quicados, saltitantes e rápidos [serelepes]. 
Outras observaram a onça, principalmente a pantera negra, que fazia com que gritassem quando 
esta chegava perto da jaula e rosnava mais ferozmente que um gato, fazendo com que as crianças 
e o público recuassem. O animal parecia enfurecido e andava de um lado para outro sem parar. 
Às vezes, parava, mas logo em seguida levantava e demonstrava-se irritado com as visitas. Uma 
aluna que fez a mesma observação, no caso da onça, disse-nos: “sabe o que é tia? É que a onça 
não gosta de todo mundo olhando para ela. Acho que ela gostaria de ficar na selva e não presa 
naquela gaiola”.

Ficaram apaixonadas pelos macacos, mas, se divertiram muito com as lontras (que pare-
ciam muito alegres mergulhando de quando em quando na água, sem falar nas araras, no tatu, 
no tamanduá (que levava horas para se locomover de um lugar para outro com suas pernas tortas 
e unhas imensas).

Ilustração 27. Museu Emílio Goedli (http://www.skyscrapercity.com/showthread.
php?t=1458230 – acessado: 15/07/2012)
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Na aula seguinte, pedi que mostrassem em círculo, em sala de aula, que animal haviam 
escolhido. Como tinham incorporado em seus corpos, as características e o som que este animal 
fazia, solicitei que pensassem como esses movimentos que elas haviam selecionado poderiam 
virar uma dança. Falando assim consegui que uma aluna experimentasse o animal da outra e 
fossem criando movimentos em que, ao longo do treinamento, viraram sequências para seus 
aquecimentos, antes que começassem os jogos teatrais.

As observações feitas no zoológico com os animais serviram para que tomassem consci-
ências das diferenças. Começaram com as dos animais e terminaram descobrindo suas próprias. 
Isso surgia quando trabalhavam em pares. Começaram a perceber que também fisicamente eram 
diferentes, inclusive o modo andar. Umas andavam mais sacudindo os braços para frente e para 
trás, outras moviam lateralmente. Percebi também que nas aulas de dança, quando praticadas 
com a música cada uma achava seu ritmo e modo se movimentar. Iniciamos, dessa maneira, a 
falar com essas alunas de individualidade e diferenças.

5.2.14 Jogo da blablação

•  Objetivo:
Estimular as possibilidades da comunicação não verbal.

•  Foco:
Comunicar-se através da blablação.

•  Descrição:
Blablação é a substituição de formas de sons que tornam as palavras reconhecíveis. A 

blablação é a expressão vocal acompanhando uma ação, não a tradução de uma frase em por-
tuguês. Peça para o grupo todo virar-se para seus vizinhos e manter uma conversação como se 
estivessem falando uma língua desconhecida. Os jogadores devem conversar como se estivessem 
fazendo sentido perfeito.

•  Comentário da vivência:
Depois do aquecimento as alunas colocavam-se na posição do círculo e davam um passo 

para dentro deste até ficarem bem próximas, viravam umas para as outras e começavam essa 
conversa em pares. Spolin define a blablação como sendo “a substituição de palavras por sons” 
(2010, p. 179).

Não podemos comprende-la com nenhuma linguagem confusa em que, segundo a autora, 
as palavras são invertidas ou mal pronunciadas a fim de submergir significados. No início deste 
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treinamento, as alunas quiseram fazer a blablação na língua do P. Entretanto, Spolin (2010) 
diz que “o significado de um som em blablação será compreendido somente quando o jogador 
se comunicar por ações, expressões, ou tom de voz” (p. 179), não é traduzir uma frase para o 
português. Porém, isto deve ser descoberto pelo próprio aluno em treinamento. Entretanto, aler-
ta-nos a autora que “desenvolver fluência por meio de discurso ‘assimbólico’ traz consigo uma 
diminuição dos padrões das palavras que pode não acorrer facilmente para alguns jogadores” 
(p.179) e este é o motivo de nos aconselhar a demonstrar aos alunos como é falar por meio da 
blablação, antes de apresentar em sala de aula, como exercício.

Quando pertencia a um grupo de dança, em nossos treinamentos, a coordenadora do 
grupo utilizava este exercício. Assim, quando precisávamos improvisar, com palavras, ações, ou 
dar significados aos nossos movimentos, era solicitado em nossos treinamentos a blablação que 
nos tornava atores/bailarinos muito expressivos e permitia que vivenciássemos o corpo lúdico, 
que fala com seus gestos, que fala com sua alma.

Muitas alunas ficavam paralisadas sem saber começar ou dar continuidade ao diálogo, 
diferentemente de outros que fluíam muito bem seus pensamentos, seus discursos. Esta obser-
vação me levou a unir a aluna paralisada mediante a blablação com a que fluía muito bem seu 
discurso. Dos pares, passamos a fazer a experiência com grupo de três e de quatro e finalmente 
começamos a experimentar a blablação numa conversa com o grupo todo em que todos diziam 
alguma coisa. Percebi que com o treinamento da blablação as alunas começaram a interagir em 
suas improvisações e passaram a fazer isso também fora da sala de aula. Inventavam brincadei-
ras com a blablação. Este jogo veio possibilitar que as alunas criassem seus diálogos e assim 
resolvessem os problemas propostos, pois segundo Spolin:

A blablação força o jogador a mostrar e não a contar. Pelo fato dos sons serem 
inexpressivos o jogador não tem como simular o significado. Ao fiscalizar o 
modo, o problema, a relação e o personagem tornam-se orgânicos. A tensão 
corporal é libertada, pois os jogadores precisam ouvir e observar com rigor se 
quiserem entender um ao outro (SPOLIN 2010, p.180)

Seguindo os ensinamentos spolianos, utilizei este jogo pensando em poder auxiliar as 
alunas a diversificarem seus diálogos e que até pudessem utilizar em cena o exercício, pois como 
disse Spolin “a blablação desenvolve a linguagem física, vital para cena, removendo as dependên-
cias das palavras para expressar significado” (2010, p. 180). Observei que o exercício da blablação 
foi um dos exercícios que mais entrou em nosso treinamento para o segundo semestre de 2003.

As alunas adoravam fazer blablação, ficavam alegres e eu percebia que elas se divertiam 
muito. Esta manifestação me fez correr atrás de outros recursos para que entendessem e pudessem 
curtir ainda mais fazer o exercício da blablação, como alugar filme do cinema mudo, como os 
de Charles Chaplin, e associar outros jogos ao da blablação como os: “contando uma historinha 
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sem palavras”, o espelho, a estátua, bem como, “que animal eu sou” aproveitando sons, pausas 
e outras formas de comunicação. Foram treinamentos incansáveis porque muitas alunas por 
timidez negavam-se em participar e a regra do jogo diz que se deve manter a comunicação até 
que todos estejam dentro do jogo, todos estejam se comunicando.

Para essas observações coloquei como avaliação da execução do jogo: variedade na 
blablação, fluência da blablação, percepção das alunas enquanto blablação se foi percebida por 
elas como uma conversa. Com o tempo de treinamento passei a pôr em foco o Onde, o Que e 
o Quem (SPOLIN, 1987, p. 344, 347). Todavia, na peça da Vovozinha e a historia da Matinta 
Perera, as alunas fizeram uso desses jogos nas cenas do caos, em a vovozinha desapareceu, como 
também quando ficou adoentada. As alunas iam e voltavam para o centro da cena em blablação. 
Era modo de em alguns momentos falarem entre si e, com isso, demonstraram que entenderam 
o sentido de conversar em blablação, pois elas mesmo criaram essa linguagem.

5.2.15 Jogo brincando de fazer teatro

•  Objetivo:
Favorecer a introdução das alunas de dança na prática da improvisação.

•  Foco:
Organizar histórias para serem contadas.

Ilustração 28. Alunas dialogando em blablação (Fotografia do acervo da autora, 2003)
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•  Descrição:
O grupo todo participava. Todavia, dividiam-se em plateia e ator. Divididos em grupo 

criavam uma história que seria improvisada pelo grupo. A regra implicava em realizar o jogo 
sem intervenção do coordenador. O grupo espectador descrevia a cena que estava assistindo.

•  Comentário da vivência:
Trabalhar com a improvisação certamente que foi uma prática bastante presente na Oficina 

Preparatória de Dança no segundo semestre. Porém estávamos chegando próximo do final da 
oficina em dezembro e, como havíamos combinado desde o primeiros semestre, passamos a 
partir do mês de outubro a aumentar em mais um dia (aumentando a carga horária semanal) 
nossas aulas, sendo o dia escolhido o de sábado, pela parte da tarde. Dessa maneira, ganhamos 
mais horas para nossas improvisações.

O jogo deveria ser o de contar uma história em que divididas em grupos as alunas pode-
riam em cada aula contar uma história inventada por elas. Precisava observar, com aquele jogo 
corporal ou teatral, que transformações tinham ocorrido nas suas gestualidades, na forma de 
usar seus corpos para se comunicar artisticamente ao tomarem maior contato com as atividades 
lúdicas durante o segundo semestre. Queria ver suas criações espontâneas, queria que desblo-
queassem os obstáculos de comunicação que vez ou outra ainda se apresentavam em nossa sala 
de aula. Pela primeira vez nestes estudos, organizei um jogo, em que as alunas utilizando da 
improvisação, criassem uma história, para ser contada como elas quisessem. Poderia ser em 
forma de uma cena teatral, ou de cena dançada; isso também, deixei que decidissem.

Afinal aprender a improvisar só acontece improvisando. Por isso, Nachamanovitch (1993) 
nos diz que a única resposta para essa pergunta é “o que nos impede?” (p 21). Segundo o autor 
“o que temos que expressar já existe em nós” (p. 21). Para reforçar este pensamento, insisti 
também na repetição do jogo de “escrever o nome” com o corpo, que também é um exercício 
de improvisação.

Na oficina, este jogo começava em pares sendo que cada uma das alunas tentava escrever 
seus nomes com seus corpos (letra por letra). O que na realidade fazia com individualmente ex-
perimentassem outros caminhos no espaço através de seus impulsos. Podia perceber, nos corpos 
das alunas, o esforço que faziam para associarem o movimento de seus corpos com a imagem 
das letras que compunham os seus nomes e que longo da prática passaram a fazer seguido de 
deslocamentos em pares. Finalmente pedia que escolhessem em que grupo ficariam, para 
jogar. A movimentação que apresentavam nestes grupos viravam coreografias e muitas vezes 
serviam para ser um exercício reconstruído para o outro dia de aula ou até que fosse mais lapi-
dado para ser utilizado.

No final dos exercícios comentados acima, começava o jogo de brincar de fazer teatro. 
Entretanto, os exercícios anteriores poderiam variar e, no período, para aquele grupo de alunas, 
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optei por aumentar o uso dos exercícios começados no chão, como a respiração com as vogais, 
com a brincadeira do corpo “estrela do mar” e do corpo “tatu-bola”, acompanhado dos rolamen-
tos, das andadas, das palmas com giros e saltos e das brincadeiras com as palavras.

O processo apresentado não era uma receita, mas uma maneira de poder experimentar 
até mesmo os obstáculos apresentados por elas. Segundo Nachamanovitch (1993), seria ótimo 
se houvesse uma receita fácil: “como quebrar bloqueios em sete lições” (p.22). Como fazer que 
nossos alunos da noite para dia saíssem criando e esbanjando espontaneidade e criatividade?

No sábado, a escola era praticamente só nossa, portanto tínhamos a nossa disposição 
salas que poderiam ser utilizadas pelas alunas. Dessa forma, resolveram que ficariam dividas 
em três grupos sendo cada grupo composto por três meninas. Revelaram não querer ficar na 
mesma sala para que um grupo não visse o que o outro estava montando como história. Diziam 
que queriam fazer surpresa. Como geralmente essas aulas eram ministradas nos encontros de 
sábado, tínhamos mais tempo para que elas pudessem pensar/criar e organizar suas apresentações 
e no tempo e espaço.

Neste dia de aula, o primeiro grupo se apresentou, mostrando a história de uma banda 
de música. Cada aluna fazia de seu corpo o instrumento escolhido e com a boca imitava o som 
do instrumento. Para elas, este jogo era mesmo pura brincadeira. Podia perceber que estavam 
se divertindo muito tocando uma música que lembrava um jazz. Esta era também improvisada. 
Podia ver em seus corpos o sentimento de liberdade e novamente não posso deixar de concordar 
com Nachamanovitch (1993) ao afirmar que, quando se tem uma vida criativa, se tem também 
“uma série infinita de rupturas provisórias. Nessa viagem, não há ponto de chegada, porque é 
uma jornada para dentro da alma” (p. 23).

O segundo grupo contou a história da mágica e a história de meninas que passeavam no 
jardim e descobriam rosas que nasciam, mas eram de papel crepom. Cada uma arrancava uma 
rosa deste jardin. Todavia, o ato de apanhar a rosa era diferente. Tinha menina que se ajoelhava 
para apanhar a planta, outra de cócoras, outra que antes de colhê-la dava uma volta inteira ao 
redor do objeto. Por fim, todas se encontravam e jogavam as rosas para cima, soltando um grito 
como se fosse de dor.

O terceiro grupo, vestidas com marionetes de cavalinhos (encontrados por elas na sala de 
objetos cênicos da escola) surgiram na cena saltitando como fazem os cavalos em seus galopes.

A base destes jogos era a improvisação e as alunas divididas em grupos organizavam a 
história, significando dizer que, no segundo semestre deste estudo, as alunas criavam as histó-
rias e interpretavam, deixando a função de direção para mim. Algumas apresentavam em seus 
trabalhos a dança, outras a músicas e outras o teatro. Podia ver que ali se reproduziam muitos 
dos jogos que aprenderam durante o curso. Para elas, aqueles momentos que estavam brincando, 
criando, se divertindo ao máximo, eram momentos lúdicos em todos os sentidos, no sentido da 
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brincadeira, no sentido de estar pleno na atividade, no sentido de estar de corpo por inteiro na 
experiência, vivendo plenamente tanto individualmente como em grupo, cada situação.

No treinamento destes jogos, de improvisação e brincadeiras, que denominei também de 
“vamos brincar de fazer teatro”, surgiu a ideia de fazer a peça de teatro/dança que iriam apresentar 
no encerramento do curso que ocorreria em dezembro. No final das aulas, nos reuníamos para 
falar de figurino, cenário e como deveria ocorrer o último dia das oficinas.

Não queria ficar ensaiando muito para não tirar o apetite de criar das crianças. Foi aí 
que me veio à lembrança que poderíamos nos aproveitar dos jogos que já havíamos treinado em 
sala de aula. Fiz de imediato uma relação dos que eu pensava que poderiam configurar como 
elemento de composição coreográfica para este novo trabalho e assim pontuei: “as andadas”, “os 
rolamentos”, “um ponto longe, um ponto distante”, estátua e “como estou me sentindo hoje”, 
tocando e sendo tocado.

Passamos em seguida a nos preocupar com o que iríamos contar na peça. Sugeri que 
falássemos da Amazônia, até porque no primeiro semestre já havíamos feito isto e pensei que 
seria muito bem vindo continuar este assunto com as alunas de dança até porque em suas escolas 
praticamente não era um assunto discutido. Lembrei então da mãe que havia contado a lenda da 
Matinta Perera e essa lembrança ocorreu porque, neste semestre, a avozinha de uma de minhas 
alunas passou a frequentar nossos encontros extra-classe e, também, como uma das mãe no 
primeiro semestre ajudou a organizar nosso novo trabalho.

Decidimos que o vestuário da peça ficaria por conta das alunas e de suas mães, mas elas 
teriam que obedecer regras. Para a montagem da peça não se podia comprar nada. Teria que se 
fazer o cenário encontrando pela rua coisa que alguém não usasse mais ou objetos cênicos já 
utilizados por outras peças da ETDUFPA. Queríamos além de economizar, fazer do lixo, um 
luxo. Dessa forma, passamos a comentar sobre a questão do meio ambiente.

O primeiro passo, para essa realização, foi visitar mais uma vez a sala cênica da ETDUFPA. 
De lá retiramos objetos cênicos para nossa peça, tipo: cavalinho de pau, cadeiras, baú feito de 
papel machê, vários tecidos de cores, em tamanhos variados. Conseguimos recolher caixinhas 
de papelão que os vendedores de morango iam deixando nas esquinas das ruas para se transfor-
marem em presentes que adornaram a festa de aniversário da vovozinha.

Criamos as cenas sem gastar dinheiro, sem comprar nada, só com as coisas que fomos 
achando pelo nosso caminho e foram sendo transformadas por nossa imaginação. Instalava-se 
neste momento entre nós o jogo, pois reuníamos para imaginar e colocarmos em ação nossas 
ideias, nossas resoluções. Consegui pela primeira vez sentir de verdade um trabalho de equipe 
em que todos sabiam as funções e tempos de realização.
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5.3 Ponto de chegada: resultado da oficina do 2º semestre em A vovozinha 
e a história da Matinta Perera

Foi uma iniciativa das alunas. Escolheram que fariam uma peça de teatro que falasse da 
Amazônia e, ao mesmo tempo, fizessem uma homenagem à avozinha que nos acompanhava nas 
aulas, principalmente nos dias de sábado e nas confecções de objetos, ou na resolução de algum 
problema em relação ao evento.

Num destes sábados, pedi que a vovó contasse a lenda novamente para nós, sendo esse 
o motivo de colocarmos o nome da peça A vovozinha e a história da Matinta Perera e oferecer 
a ela como presente de aniversário. Por isso a peça começava com as alunas chegando à casa da 
vovó no dia de seu aniversário. Realidade e fantasia se misturavam.

Na primeira cena, entram as alunas pela porta da frente da casa da vovó e descendo uma 
imensa escada que tinha esta casa diziam juntas chegamos vovozinha e desciam saltitantes com 
os presentinhos para ofertá-la.

Na segunda cena, vovó se sente mal e as netinhas vão fazer um chá de ervas da Amazônia 
para curá-la. O que será que vovó tem? Era a pergunta desta cena. Todas as meninas respondiam 
ao seu modo enquanto uma netinha fazia o chá de cipó d’alho. Só podia ser resfriado, confirmava 
a outra netinha e juntas começavam as trocas de panelas. Ao mesmo tempo, ouviam-se risinhos, 
batidas de colheres, arrastos de cadeira e barulho da chuva.

Na terceira cena, vovozinha some e as netinhas reunidas e desesperadas vão atrás para 
encontrá-la. Novamente as andadas representam o caos, a desordem. Nesta cena, o foco é na 
frase: onde terá ido à vovozinha? As alunas entram em conflito se movimentando no jogo do 
dentro e do fora, dando sentido a cena, do caos. As netinhas. Todavia, onde andará vovó? 
Transformou-se em Matinta Perera? As alunas usam as andadas novamente para representar a 
dúvida e o sentimento de aflição pelo desaparecimento da vovó. Fazem do centro da sala cênica, 
seu ponto de ida e de volta, seus focos.

O que as netinhas não sabiam é que este desaparecimento tinha a ver com as dúvidas da 
vovó. É que andava desconfiada, que sua vizinha virava Matinta Perera, pois todos os dias antes 
da meia-noite, esta mulher se embrenhava mato a dentro e quando aparecia de volta era tarde 
da noite. Sempre fazendo do assovio seu instrumento musical e companheiro. Todavia, mesmo 
com toda esta desconfiança e ao mesmo tempo espreitando a vizinha, vovozinha não foi capaz 
de descobrir se tal vizinha tinha ou não este fado.

Um dia, no caminho de volta para casa, vovozinha ouviu aquele assovio à distância e falou 
em voz bem alta Sejas quem for, amanhã, nesta mesma hora, passa em minha casa que eu te darei 
tabaco. A promessa de dar o tabaco era exatamente para forçar que a pessoa possuída por esta 
maldição se revelasse aparecendo na casa do promessor movida pela vontade de fumar tabaco..
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No dia seguinte, bem no dia do aniversário da vovozinha, passando um pouco da meia-
noite, se ouviu um barulho como se um pássaro voasse batendo suas asas fortemente. E de re-
pente TOC..TOC..TOC…TOC..TOC….Vovó então pensou quem seria o último convidado para 
festa de seu aniversário?

Atendeu a porta, entregou o tabaco, mas nunca contou as netinhas quem era a tal Matinta 
Perera. Vim buscar o que me prometestes, o que te prometi?, perguntou vovozinha, quase que 
num fio de voz respondeu a Matinta Perera: tabaco. E deu um sorriso. Em seguida, soltando o 
forte assovio, desapareceu embrenhando-se na escuridão da mata.

Ilustração 29. O que será que a vovó tem? (Fotografia do acervo da au-
tora, 2003)

Ilustração 30. Onde terá ido a vovozinha? (Fotografia do acervo da autora, 
2003)
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Um grande pássaro sobrevoou a casa da vovó. E assim, brincando de fazer teatro, dan-
çando e contando história, encerramos a Oficina Preparatória de Dança da ETDUFPA, em 
dezembro de 2003.

5.3.1 Avaliação do resultado da oficina denominada processo jogo/dança que apresen-
tou como culminância a peça de dança/teatro denominada A vovozinha e a história 

Ilustração 31. As netinhas entram em conflito e buscam em cada canto da casa a vovó 
(Fotografia do acervo da autora, 2003)

Ilustração 32. A vovozinha não podia continuar com aquela dúvida (Fotografia do 
acervo da autora, 2003)
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da Matinta Perera 66

Os resultados apresentados com a peça A vovozinha e a história da Matinta Perera pelas 
alunas da Oficina Preparatória de Dança da ETDUFPA com base na hipótese de que a ludicidade 
é fundamental para o ensino-aprendizagem da dança foram fundamentais ao utilizar na metodo-
logia os jogos teatrais, visto que estes aguçaram o conhecimento das alunas sobre sua realidade, 
como também, o seu autoconhecimento. Foram eficazes quando despertaram habilidades nas 
alunas para convivência em grupo, enquanto uma forma de educação integradora, estimulando-as 
a compreenderem-se como um ser criador, dinâmico e transformador, que com espontaneidade e 
habilidade enfrentaram novas situações a cada jogo proposto nas sessões de aulas e de ensaios.

Os resultados apresentados me auxiliaram a compreender que se o aluno começa a apren-

der como usar sua espontaneidade, é criativo e se adequa a cada momento. Também percebi 
que, havendo desenvolvimento (função gnóstica e praxiológica) dos alunos, eles mesmos vão 
gradativamente se colocando em situações cada vez mais complexas até chegar o momento de 

66 Avaliação das alunas assistentesda Oficina Preparátoria de Dança da ETDUFPA (2003). (Ver Anexo).

Ilustração 33. Desenho de uma aluna da Oficina Preparatória de Dança 
(Reprodução fotográfica do acervo da autora, 2003)



154

se atirarem com prazer as situações propostas (pelo aluno ou professor) e viverem integralmente 
os detalhes, como se fosse realidade (COURTNEY, 1980).

Viver a realidade é estar presente, como diz Spolin (2010), e ao atuar temos que estar 
presentes vivendo o aqui e agora. “Jogar produz esse estado” (p. 17). Deve ter no aprendizado 
com o corpo a mesma atenção que os esportistas demonstram em suas competições, ligando seu 
espaço interno com o seu espaço externo e o ato de estar sempre buscando o que criar, vendo, 
sentindo, conhecendo, transformando e atingindo sua meta. As oficinas eram preparatórias com o 
objetivo de que as alunas atingissem um conhecimento satisfatório corporal para ingressarem no 
Curso de Formação para Bailarinos. Todavia, com um entendimento corporal que já permitisse 
que elas dialogassem com seus futuros professores e avançassem no ensino-aprendizagem da 
dança, porém usando seu corpo conscientemente.

A formação do grupo (comunidade) no primeiro semestre foi fundamental para que no 
segundo semestre pudéssemos dar continuidade as investigações visto que este grupo de alunas 
quando sinalizaram que estavam integradas entre si pude aproximá-las de seus parceiros (jogos 
teatrais). Isso possibilitou que se apresentassem nesta segunda fase do estudo, tantos nas aulas 
como nos ensaios, livres de opiniões, atitudes, preconceitos e julgamentos. Entendi com esse com-
portamento demonstrado por elas que estavam abertas a parcerias e, com isso, a novas emoções.

As alunas no segundo semestre, através das atividades lúdicas, deram um salto em seus 
conhecimentos corporais e percebi que também foi desenvolvido o sentimento de confiança. Com 
o desabrochar deste sentimento, cresceu o clima da cooperação entre elas de modo que passaram 
a dialogar sobre o foco da peça em alguns momentos em blablação, o que significa dizer que 
estavam totalmente espontâneas, como também decididas a estar naquela brincadeira. Por isso, a 
energia harmoniosa entre elas dava a impressão de que faziam uma travessia quando se dividiam 
em dois grupos e, nesse momento de confrontos de jogadores, eu podia observar o quanto de 
lúdico estava ali naquela experiência. Com a prática dos jogos teatrais, passei a entender sentin-
do quando eu estava, ou quando estavam minhas alunas vivendo plenamente a situação lúdica.

Com as aulas do sábado, o tempo presente (que não é o tempo relógio) permitiu que nos en-
gajássemos cada vez mais sobre a história que havia contado a vovozinha e de história em história, 
fomos criamos entre nós um pacto de confiança. Percebi que perderam o medo de fazer errado ou 
certo, de perguntar e falar alguma coisa feia (como diziam), porque eu estava presente ou outra qual-
quer pessoa. Simplesmente curtiam as cenas que iam se desenvolvendo conforme a necessidade da 
trama criada por elas. Com isso criaram um clima de brincadeira, mas também de grandes emoções.

Observei em suas movimentações que suas percepções estavam muito mais aguçadas 
do que na coreografia do primeiro semestre, pois estavam atentas ao que se passava em cena e 
muito mais atentas ao que se passava com elas. Ficavam atentas nas trocas, por exemplo, das três 
garotas que faziam Matinta Perera e a vovó e que se revezavam pelo meio da cena, em trocas 
com os personagens. Às vezes, eram vovós, outras vezes eram Matintas e, por isso, as netinhas 
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deveriam estar atentas para que não perdessem o foco da peça, mesmo que embaralhassem seus 
personagens. Não podiam ficar sem saber o que iam fazer, no mínimo, deveriam improvisar e 
retornarem à história de forma harmoniosa, buscando a melhor maneira de estar em cena.

Com o processo jogo/dança foi iniciado com essas alunas um trabalho de consciência 
para a preparação do imprevisto, pois nas cenas da peça tiveram que resolver muitas situações 
que surgiram na hora da peça que não haviam combinado como foi o caso do preparo do chá de 
ervas para a vovó tomar. Aqui as alunas tiveram que improvisar a xícara, o chá que preparavam 
no fogão também imaginário. Todavia, se sabe que foi possível a improvisação porque aquelas 
alunas estavam com seus corpos livres, respirando, fluindo, onde a atenção estava presente, pois 
um corpo tenso, (como vimos nas descrições da avaliação dos resultados das As junianas e sua 
brincadeiras), não escuta, não olha.

Com a utilização da metodologia do processo jogo/dança pontuando os jogos teatrais, foi 
possível que as alunas traduzissem em atitude e ações diante das situações surgidas nas cenas 
os efeitos advindos das práticas com as atividades lúdicas e, ao mesmo tempo, demonstrando 
um corpo vivo que está atento, um corpo vivo que está em cena que está desperto para o que 
está acontecendo em volta, seja no estúdio, seja na rua, seja no palco e, com isso, conseguiram 
mostra o que sejam as atividades lúdicas para quem as práticas.

Essas observações serviram para que eu compreendesse que um professor não se faz 
apenas de conhecimento de conteúdo. Há necessidade principalmente de amor e é preciso que 
sejamos sensíveis na forma de transmiti-lo para que, como diz Melo (1997), o processo edu-
cacional seja vivido com base de competência, responsabilidade, respeito e satisfação (p. 64).

A partir deste estudo com as crianças, passei a experimentar o Processo jogo/dança com 
alunos adolescentes e adultos e a defender que o fenômeno da ludicidade foca a experiência como 
uma experiência interna do sujeito que a vivencia.

Ilustração 34. Desenho de uma aluna da Oficina Preparatória de Dança 
(Reprodução fotográfica do acervo da autora, 2003)



CONSIDERAÇÕES FINAIS (In) CONCLUSÕES

Terminar é o mais difícil de tudo, mas, mesmo assim, é a 
desistência que proporciona a única experiência verdadeira de 
liberdade. Então, o fim, torna-se mais uma vez um começo, e a 
vida tem a última palavra.

Peter Brook

Quando comecei a pesquisar, a ordenar o material, a ministrar aulas nas classes, nos labo-
ratórios e a averiguar resultados coreográficos com base nos resultados desta investigação sobre 
a consciência corporal e a ludicidade com crianças de sete a nove anos, não poderia imaginar a 
gratificação que teria ao redescobrir e apresentar aqui a história de um momento da organização 
pedagógica da Escola de Teatro e dança da Universidade Federal do Pará (ETDUFPA).

Comparei esta experiência de retornar a meus estudos de mestrado sobre consciência 
corporal a quando se abre uma gaveta e se remexe em muitas coisas que estavam esquecidas, 
outras que estavam desordenadas e ainda outras que talvez não estivessem totalmente compre-
endidas, como foi o caso dos estudos focados para as oficinas sobre as atividades lúdicas que 
denominei, nesta pesquisa de processo jogo/dança.

Aprendi com a experiência que para ingressarmos no conhecimento de linguagens es-
pecíficas da dança precisamos primeiro conhecer nosso próprio corpo para poder colocá-lo em 
prontidão. Através do movimento o aluno além de começar a entender como é feito este ou aquele 
movimento, de onde vem, para onde vai, por onde passa, aprende como superar os obstáculos 
quando surgido da execução do mesmo, ou seja, coloca-se apto para atuar em qualquer situação. 
Despertar a consciência corporal através de práticas lúdicas é respeitar a individualidade do aluno 
e, como diz Ramos (2007), fazer descobertas específicas, “torna cada pessoa o próprio mestre 
de seu corpo, atingido os objetivos por um caminho pessoal” (p.153). Com isso, descobri junto 
com as crianças, que brincar, jogar, agir ludicamente, exige uma entrega total do ser humano, 
corpo e mente ao mesmo tempo, independentemente de idade.

Valendo-me da ajuda da Cinesiologia, da Anatomia e da Fisiologia fiz deste procedimento 
metodológico um meio de conhecimento corporal comprovando com a investigação que esta 
forma de construir o conhecimento sobre o corpo auxilia o aluno iniciante de dança, a multiplicar 
suas possibilidades de descobrir movimentos, como também, de realizá-los, de maneira fácil e 
com pouco esforço, ou seja, com menos risco de lesar seu corpo.

As alunas das oficinas descobriram também por meio do processo jogo/dança, alto grau 
de comunicação, pois ao serem induzidas a experienciar a tridimensionalidade do movimento 
(exercícios psicomotores como nos jogos teatrais) refletiram esse entendimento num reconheci-
mento maior do espaço e dos outros alunos, tornando a comunicação entre elas mais expressiva 
e verdadeira durante o desenvolvimento do processo criativo.
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Pude vivenciar ao longo dessa investigação, aliada à prática e à teoria que as alunas 
desenvolveram qualidades que são essenciais à formação, não somente do bailarino mas do ser 
humano. Assim compreendi que o aluno de pouca idade que começa a se deter sobre as possibi-
lidades que seu corpo oferece, descobrirá também que poderá usar esse conhecimento nos vários 
sentidos de sua vida, tornando-se um adulto livre para sentir e refletir sobre seus sentimentos 
advindo de suas experiências, encontrando um melhor modo de viver (LUCKESI, 2000).

Quanto à aplicação diagnóstica como formação continuada do aluno em sala de aula foi 
de grande relevância para esta pesquisa por ter evidenciado “o contexto de trabalho do profes-
sor, como espaço de construção e reconstrução que privilegiam a prática docente” (IMAI, 2007 
p. 140). Esta observação serviu para valorizar minha prática docência, como, ao mesmo tempo, 
contribuiu para que eu refletisse sobre de que dança falo com meus alunos e o que na realidade 
esse alunos conhecem de corpo, de movimento, de dança. Todavia, sendo a ETDUFPA aco-
lhedora de minha decisão sobre a avaliação diagnóstica com as alunas da oficina, demonstrou 
com esse procedimento seu compromisso com a qualidade de atendimento à criança e com isso 
asseverou o seu comprometimento com a formação do professor, ressaltando que a avaliação é 
instrumento que pode servir a outros propósitos tais como auxiliar professor e aluno no proces-
so de superação de dificuldades no ensino e na aprendizagem, sendo este instrumento próprio 
para a formação do aluno conhecer aspectos do desenvolvimento psicomotor, para classificar, 
discriminar, promover, sentenciar.

Quanto a abordagem sobre a ludicidade através das atividades lúdicas foi relevante nesse 
contexto porque as crianças do estudo puderam vivenciar suas ludicidades e eu como profes-
sora tive a oportunidade de apresentar àquelas alunas de 2003 uma outra forma de aprender a 
dançar, ou seja, criando, sentindo prazer, se movimentando, descobrindo, jogando, brincando 
consigo mesmas, com os outros, com o meio físico. Com isso, aumentando suas capacidades de 
comunicação com seus corpos, apresentando habilidade de passar mensagem não só através da 
fala, do rosto e das mãos, mas também através das pernas, das costas, das nádegas, ou seja, de 
se fazer entender por todas as partes do corpo.

O caminho que venho trilhando no conhecimento da consciência corporal com alunos de 
pouca idade está finalizando aqui nesta pesquisa de doutorado. Porém a metodologia empregada 
através do processo jogo/dança desde 2004 continua em experimentação.

Acredito tenha sido um dos primeiros passos, como também, elemento impulsionador 
de discussões entre professores da ETDUFPA para o surgimento do lúdico na dança e para ser 
pensado o perfil da formação do bailarino-intérprete quando do surgimento em 2004 do Curso 
Técnico de Dança da ETDUFPA. Posteriormente na formação de professores de dança, através do 
projeto do Curso de Licenciatura Plena em Dança da ETDUFPA, no ano de 2008 as experiências 
vividas com o estudo da consciência corporal através da proposta metodológica Processo jogo/
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dança e aplicação da avaliação diagnóstica continuada, serviu de base para que pensássemos na 
formação curricular de tal curso.

Também com base nesta metodologia, aceitei o convite para participar junto a Pró-Reitoria 
de Extensão (PROEX/UFPA) com o Multicampiarte: um projeto cultural em arte (teatro, dança, 
música, artes visuais letras e comunicação) que ao longo do ano circula por todos os campi per-
tencentes à UFPA, promovendo para as cidades visitadas oficinas e cursos para os artistas locais 
e para o público, bem como atividades artísticas concernentes aquela etapa do estudo. Desta fase, 
posso relacionar as oficinas Maratango: um encontro em Y (2006), Marujando e Vamos dançar 
quadrilha (2007), ministradas nas cidades de Marabá, Bragança e Altamira.

Outros projetos, outras performances surgiram no desdobramento de referida metodologia 
como foi o caso da preparação corporal dos alunos do Grupo Coreográfico da UFPA (2008), que 
entre o movimento, a poesia de Cecília Meireles e a fotografia, falaram da angústia da poetiza 
revelada no poema Retrato. Todavia, embora apresente o mesmo ponto de partida para todos os 
participantes desta metodologia, não significa dizer que transmito determinado conhecimento, 
e sim que sugiro que cada um descubra o seu próprio caminho, ou seja, os estímulos oferecidos 
são únicos, mas cada um vai processá-lo de acordo com suas possibilidades (RAMOS 2007). 
Cada um desenvolvera essas possibilidades apresentando uma reação corporal de acordo com 
as histórias e acontecimentos que marcaram seu corpo. Portanto, o estímulo é o mesmo, mas os 
caminhos de descobrir o corpo são diferentes.

Nos rastros de pensamentos como o mencionado acima, desenvolvi em 2009 com o 
processo jogo/dança, via Curso de Extensão, estudo sobre dança contemporânea, em forma de 
oficinas oferecidas a surdos e ouvintes denominada A máscara teatral: fazer e usar. Ressalto 
que, neste campo, com o já mencionado processo, as descobertas entre os alunos se deram sin-
gularmente pela prática da improvisação.

A contribuição trazida para esses praticantes da improvisação como base nas performan-
ces apresentadas (movimento/jogos teatrais) no dia-a-dia da sala de aula se deu no sentindo de 
aumentarem seus conhecimentos corporais através da “solicitação do outro, seja ele objeto, ou 
pessoa” (Ramos, 2007, p. 154), bem como impulsionou o praticante a envolver as descobertas 
isoladas com a necessidade de movimentação que se apresentava.

Os jogos teatrais ou corporais presentes nesta metodologia preparatória fizeram com que 
aflorasse com a experimentação atividades espontânea como as apresentadas na performance 
O homem da máscara azul o que favoreceu, posso afirmar, um pensar criativo e independen-
te entre as diferenças. Além disso, aflorou entre eles “o desenvolvimento da imaginação e da 
iniciativa e o aumento da sensibilidade para o relacionamento pessoal” (p. 154), como também 
possibilitou comunicação não-verbal, dando condição de observarem uns aos outros.

Desta feita, concluo dizendo que este estudo, sempre preparatório, estabelece um co-
nhecimento mais profundo do corpo. Entretanto, quero deixar claro que ele não é imudável. 
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Muito pelo contrário. O que quero aplicando o processo jogo/dança é que o aluno passe ao tomar 
conhecimento de seu próprio corpo (independente de idade identidade cultural, ou diferença), 
que sinta necessidade de continuar pesquisando corporalmente em busca sempre de algo novo, 
transformando essas pessoas que passaram e que ainda passarão por esta experimentação em 
eternos descobridores, atores/bailarinos que se renovam corporalmente a cada dia, possibilitando 
a eles se adaptarem não só as diferentes montagens, ou aulas, mas também as mudanças pelas 
quais vem passando a sociedade.

E assim Por Onde Ir passou a ser a minha constante busca, pois não existem exercícios 
específicos e muito menos caminhos previamente definidos e percorridos, somente o estímulo 
de conhecer novos corpos, nova preparação e até de transformar um antigo resultado em uma 
nova resposta.
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CADERNO ICONOGRÁFICO

Ilustração 35. Resultado apresentado no ano de 2006 na cidade de Marabá, via processo ludicidade ou jogo/dança 
(Fotografias: acervo da autora).



Ilustração 36. Vestida de noiva, 2007. Resultado apresentado pelos alunos do Curso Técnico de Dança (ETDUFPA) 
via processo ludicidade ou jogo/dança (Fotografias: acervo da autora).



Ilustração 37. O Encontro, 2007. Resultado apresentado pelos alunos do Curso Técnico de Dança (ETDUFPA) 
via processo ludicidade ou jogo/dança (Fotografias: acervo da autora).



Ilustração 38. Laboratório de interpretação, 2007 via processo ludicidade ou jogo/dança (Fotografias: acervo da 
autora).



Ilustração 39. Reflexos: uma homenagem a Cecília Meirelles, 2008. Resultado apresentado pelos bailarinos in-
terpretes do Grupo Coreográfico da UFPA via processo ludicidade ou jogo/dança (Fotografias: acervo da autora).



Ilustração 40. A máscara teatral: fazer e usar, 2009. Resultado apresentado por surdos e ouvintes (ETDUFPA) 
via processo ludicidade ou jogo/dança (Fotografias: acervo da autora).



Ilustração 41. A máscara teatral: fazer e usar, 2009. Resultado apresentado 
por surdos e ouvintes (ETDUFPA) via processo ludicidade ou jogo/dança 
(Fotografias: acervo da autora)



DIÁRIO DE CLASSE DA OFICINA PREPARATÓRIA DE DANÇA DA ETDUFPA (2003)

O primeiro encontro
Comecei a ministrar aulas para a turma do preparatório do Curso Experimental de 

Formação para Bailarinos, em salas de aula da Escola de Teatro e Dança da Universidade Federal 
do Pará (ETDUFPA), situada na Av. Magalhães Barata n. 990, no horário de 14:30 às 15:30h, 
duas vezes na semana. Esta classe inicialmente foi composta de 17 alunos na faixa etária de 7 a 
9 anos de idade, todos do sexo feminino, não tendo sido matriculado alunos do sexo masculino.

No primeiro dia de aula, encontrei com quase todos os pais das alunas, parecendo que 
na realidade todos estavam interessados em saber o que falaria com seus filhos e que processo 
seria escolhido para o aprendizado.

Perguntei primeiramente se poderia filmar sobre nossos encontros, visto que, tratava-se 
de uma pesquisa para um estudo de mestrado. Surpreendi-me quando a maioria dos pais pre-
sentes, disseram que não gostariam de serem filmados, até porque os mesmos na maioria são 
professores da Universidade, portanto não concordaram com a exposição de seus depoimentos.

Em seguida, expliquei que, o estudo que estava fazendo, era um estudo científico numa 
pedagogia da consciência corporal através da dança bem como, expliquei meus objetivos, o tempo 
que levaria para este estudo e expliquei da necessidade da colaboração de todos aproveitando da 
oportunidade para lembrá-los que também fazem parte da escola.

Falei sobre o horário do começo das aulas e sobre a importância das alunas estarem 
pontualmente na escola no horário combinado para o inicio das aulas. Alguns responsáveis 
reclamaram do horário ser as 14:30h, alegando que as crianças chegam em casa, cansadas das 
aulas do colégio, que tem pouco tempo para descanso do almoço, sendo muitas as reclamações, 
visto que muitos perguntaram se não modo de mudar o horário.

Expliquei que infelizmente não se podia trocar de horário, pois, a escola não possui dis-
ponibilidade de salas de aula tendo sido por este motivo planejado pelos professores o horário de 
uso das salas existentes da referida escola no planejamento escolar feito no início do ano, antes 
de começarem as aulas.

Posterior a estes esclarecimentos e a outros foram os questionamentos como: como seriam 
as aulas de dança? ensinaríamos o balé clássico? Que metodologia seria usada? dançariam nas 
apresentações da escola? Alguns demonstraram através de suas revelações, suas ansiedades em 
relação ao curso, o que esperam deste para suas filhas e tantas outras dúvidas. Pedi que tives-
sem paciência, para ir respondendo seus questionamentos de acordo com o desenvolvimento da 
pesquisa decorrente do ocorrido em sala de aula.

Feito o exposto, passei aos pais presentes uma relação de material para usarmos em sala 
de aula. Essa relação solicitava: caixa de lápis de cor, borracha, apontador, tinta guache, pincel, 
cartolina, caneta, lápis grafite. Solicitamos também: caixa de papelão, jornais.



Informei também que, teríamos necessidade que respondessem questionários e expliquei 
da importância dos mesmos em relação a nossa pesquisa

Vamos nos conhecer
Comecei a aula com as alunas sentadas em círculo, onde me apresentei dizendo meu nome 

e o que cabia à mim como professor da turma. Em seguida perguntei seus nomes idade e por que 
escolheram estudar dança, aproveitando para saber o que conheciam de dança ou de outra arte 
que já tido um certo conhecimento, antes de tornarem-se alunos desta escola.

A maioria da turma, na realidade teve muito pouco contato com o conhecimento de 
arte. Algumas alunas, responderam que suas mães resolveram que elas estudariam dança como 
uma atividade a mais em suas vidas. Outras responderam que gostavam de dançar e que pedi-
ram para seus pais que às colocassem na escola de dança. Outras ainda nos responderam, que 
já haviam feito dança, no caso balé clássico, em academias no baby class. E assim, contando 
suas experiências e suas vontades, gostos ou não, oportunizando entre elas e nos, esse início de 
conhecimento, a afetividade.

As alunas neste primeiro dia, pareciam ansiosas. Falavam todas na mesma hora e quase 
sempre levantavam do círculo indo olhar na janela ou conversar com alguém fora da sala de 
aula. Outras ainda demonstraram bastante inibição neste primeiro contato limitando-se a falar 
muito pouco, ou quase que incompreensível na questão de falar. Todavia, deixei que as alunas se 
sentissem a vontade, dado-me tempo para observar melhor a espontaneidade da criança dentro 
desse círculo, bem como, de observar seus comportamentos.

Observei que o assunto começou a ficar interessante quando comecei a perguntar, o que 
elas achavam da dança, se costumavam ir a espetáculos de dança ou de teatro. A maioria teve 
uma experiência para contar em relação ao teatro ou em relação à dança. Algumas já haviam 
assistido espetáculos da escola, porque sua irmã era aluna da escola, ou porque uma colega a 
convidou para assisti-la dançar em outras escola e academias. Outras foram com seus pais em 
concerto de música e desse modo à aula foi tendo momentos de bons assuntos e de algumas 
informações sobre o modo dessas crianças pensarem e viverem, quando fora da sala de aula, ou 
em outros momentos de suas vidas.

Após esta discussão, pedi então que se deitassem no chão, mas antes, tivemos que pedir 
que soltassem os cabelos e tirassem, os brinco, as pulseiras, qualquer enfeite desnecessário para 
o momento e alertei que nas aulas não poderia utilizar objetos daquela espécie, pois se tornaria 
perigoso no sentido de ferir alguém ou a elas próprias, ou mesmo de perder o objeto. Sugeri 
que todas colocassem seus objetos em suas sacolas e que em seguida voltassem para a posição 
solicitada.

Neste dia tudo foi motivo para que falassem muito Esse ir e voltar na tirada dos objetos, 
foi um deus nos acuda, deixando o clima da sala de aula meio em caos. Tentando uma calmaria, 



perguntamos se elas gostariam de brincar de mostrar como é que costumavam dormir em suas 
casas. Quis saber como dormiam, se em camas, redes, sozinhas, ou acompanhadas. Imediatamente 
com muito barulho, pois todas queriam falar, ao mesmo tempo que deitar. Alertei que aquele 
momento seria para imaginar que estavam dormindo e que procurassem ficar caladas imaginando, 
seus quartos ou o ambiente onde dormiam. Perguntei aproveitando de suas euforias, se quando 
dormiam falavam muito antes de vim o sono. Algumas responderam que falam com suas irmãs 
ou irmãos, mãe, ou tia. Outras disseram ainda, que viam televisão antes de dormir.

Perguntei em seguida se elas lembravam outras formas que davam aos seus corpos en-
quanto dormiam. Muitas responderam que dormiam em uma só posição e outras responderam 
que não lembravam.

Também neste dia, observei que por não se conhecerem, as crianças demonstravam obs-
táculo no seu relacionamento, tanto que em alguns momentos algumas alunas ficavam paradas, 
distantes das outra e outras respondiam com a voz tão baixa que quase não ouvíamos as respostas, 
se atrapalhando com o que queria dizer, terminando dizendo que não queria falar nada.

Neste dia a inquietação foi constante o que transformou a aula em minha opinião cansa-
tiva, me deixando bastante confusa quanto a ter que prestar atenção em todas e ao mesmo tem-
po, prestar atenção no que diziam, motivo que, me fez pensar em planejar para a aula seguinte, 
atividades que primeiramente fizesse a interação desse grupo, objetivando uma aproximação 
entre elas e entre nós para que pudéssemos entrar em um diálogo mais proveitoso futuramente.

Observei que as alunas fizeram questão de me abraçar e disseram que tinham gostado 
muito de estar ali e algumas disseram que estavam gostando muito da professora, ocorrendo o 
mesmo comigo. Pensei que neste primeiro contato, estas alunas mesmo falando muito, demons-
trando uma certa ansiedade, pareciam ser meninas muito educadas, embora algumas bastante 
desatenciosas, ou, com pouco interesse de permanecer em sala de aula, mas, entendi que tudo 
isso era questão de ser o primeiro encontro. Sai de sala com a cabeça cheia de planos, mas cheia 
de dúvidas.

O retorno do feriado
Observei que o feriado um pouco quebrou o interesse que estava surgindo com as duas 

sessões das aulas anteriores, pois, a presença dos alunos em sala de aula neste dia, foi menos do 
que nas aulas passadas. Estavam presentes em sala de aula cinco meninas e logo após o início 
da aula, foram chegando algumas, completando o total de 8 alunos presentes.

Motivada pela conversa que deu início a aula deste dia, ou seja, o feriado, resolvi convi-
dar as alunas para fazer uma brincadeira com a respiração. Foi então quando perguntei a elas se 
conheciam a brincadeira de respirar dizendo as vogais. Logo, duas meninas ao mesmo tempo 
levantaram-se e disseram que sabiam as vogais. A primeira, atrapalhada pela segunda, que tam-
bém queria dizer as vogais, disse que as vogais eram A, E, D, C. A segunda, logo disse assim: eu 



sei, eu sei professora e perguntei como é que era então? Ela respondendo imediatamente; A, E, 
I, O, U. Pedi então que todas repetissem juntas as vogais. Em seguida falei que iríamos primeiro 
brincar com as vogais “I” e “E”. Disse a elas que colocassem a mão na cabeça quando dissessem 
a Vogal “I”. Em seguida, pedimos que prestassem atenção se suas cabeças estavam vibrando, 
sacudindo ou tremendo. Fiz o mesmo processo com a letra “E” e pedi que colocassem, as mãos 
em suas gargantas e, ou, pescoço. Neste dia, toda atividade da aula teve como foco essas duas 
vogais, em dois pontos do corpo, ou seja, cabeça e pescoço.

Finalizei a aula com um círculo discutindo sobre o corpo humano e na oportunidade, 
utilizando um mapa do desenvolvimento do sistema locomotor, onde as crianças puderam visu-
alizar esse dois ponto: cabeça e garganta.

Observei que a alegria se fazia presente bem como a curiosidade em nossas conversas 
com as alunas, sobre o corpo humano, bem como grande entusiasmo por parte dos alunos em 
querer na realidade ver o seu corpo pelo lado de dentro, pois não cansavam de reproduzir os 
sons das vogais, até mesmo experimentando umas com as outras, indo algumas vezes olhar no 
mapa, como se estivessem associando o que estava dentro com o que estava fora.

Obs: Considerei de bastante proveito esta sessão de aula, tanto para minhas observações 
como para uma comunicação entre alunos e entre eles e o professor, bem como no que diz res-
peito ao toque no momento de verificar a vibração, ou, sonorização produzida pelo exercício.

Vamos desenhar
Neste dia comecei a aula, dando prosseguimento ao assunto respiração e acrescentei a 

vogal “A”, que corresponde à região do tórax. Exercitando esta respiração consegui que as crian-
ças começassem ficar mais concentradas em seus corpos. Continuei pedindo que elas sentissem 
nelas primeiro as vibrações e depois fossem sentir em pares.

Senti que neste momento, a aula era de muito prazer e de descobertas. Algumas alunas 
ficaram inibidas pela aproximação da colega, mas, logo em seguida, cederam e entraram na 
brincadeira, surgindo entre elas, mas espontaneidade, ou seja, pareciam mais relaxadas, bem 
como mais confiantes, bem como mais comunicativas.

Após este aquecimento, a aula transcorria com harmonia. Pedi então que as alunas sen-
tassem em círculo e imediatamente entreguei lápis e papel, solicitando que desenhassem a figura 
humana, dando início assim, ao primeiro teste do desenho.

Sugeri que cada uma se colocasse em um lugar que deveriam escolher, não muito próximas 
uma das outras para sentar e para desenhar. Algumas dessas alunas relutaram em ficar separadas 
das colegas que já haviam escolhido. Disse a elas, que esta brincadeira para ser realizada, era 
necessário que cada uma tivesse em seu lugar evitando olhar e copiar os desenhos das colegas.
Felizmente elas compreenderam e a aula transcorreu em um clima de harmonia.



Observei que o ato do desenhar trouxe bastante concentração das alunas em relação ao 
estavam desenhando, surgindo de vez em quando algumas conversas entre elas, mas propria-
mente para pedir um lápis, ou borracha, demonstrando com esses atos, um certo coleguismo, 
até mesmo uma certa afetividade entre elas.

Terminei a aula, com a entrega dos desenhos e com a arrumação dos objetos usados, 
bem como a verificação da freqüência. Em seguida pedi que as alunas se colocassem de pé em 
um círculo pegassem as mãos umas das outras e que fizessem um momento de silêncio. Depois 
pedi que abrissem os olhos, se olhassem e que se abraçassem umas com as outras, também me 
incluindo.

Senti muito prazer em torno da participação dos alunos e que se desabrochava naquele 
momento a afetividade o início de uma comunicação., da socialização neste grupo.

Sobre a pontualidade
Neste dia comecei a aula com somente quatro alunas. Observei que com muito atraso iam 

chegando as outras meninas. Aproveitei para começar a aula, falando sobre o horário de chegada 
na sala de aula, mostrando às alunas que tínhamos poucas horas para desenvolver nossas aulas 
e que se fazia necessário que chegassem pontualmente as 14:30 como o combinado.

Prossegui com o trabalho da respiração e acrescentei neste dia a vogal “O” e vogal “U”. 
Pedi que imaginassem uma música utilizando os sons dessas vogais e me inclui na brincadeira 
começando a melodia assim: IIIh, EEEh, AAAh, OOOh, UUUh e começamos a variar as vogais 
deixando que dissessem sem seqüênciar como de costume e sim utilizassem as vogais como 
achassem melhor. Tudo isto bastou para que entrássemos numa brincadeira bastante prazerosa, 
contínua e intensa.

Pedi então que se deslocassem no espaço, ou seja, na sala de aula e que andassem como e 
onde quisessem, dizendo as vogais, colocando suas mãos nos respectivos lugares da respiração. 
As garotas demonstraram que agindo assim, encontravam-se confusas em andar e se confundiam 
ao colocar a mão no lugar respectivo da respiração.

Quanto ao deslocamento no espaço, também observei que as alunas andavam quase que 
constantemente umas atrás das outras, chegando mesmo a formar em alguns momentos deste 
deslocamento, uma fila quase que indiana, ou então, uma menina segurava a mão da outra, o que 
se formava de vez em quando um bolo humano. Foi ai então que sugeri aos alunos que tentassem 
experimentar andar nos vários lugares da sala, que tentassem perceber onde não tinham andado 
ainda, bem como, que preenchessem o espaço que percebessem vazio.

Neste dia, novamente o caos se fez presente, pois, as crianças ao se chocarem quando 
caminhavam na sala de aula, riam muito, desconcentrando-se quando percebiam que seus corpos 
constantemente se encontravam. Disse a elas em seguida, que o ritmo da marchar daquele mo-
mento em diante, iria mudar para um ritmo mais acelerado. Expliquei que teriam que obedecer, 



o som das palmas. Se as palmas fossem lentas, o movimento, ou, a marcha seria lenta, se rápida, 
o movimentar também seria rápido.

Observei que conforme ia alongando a marchar, as alunas ficavam bastante eufóricas e 
entendi que esse tipo de exercício, de acelerar e desacelerar o movimento agradou e ajudou bas-
tante na concentração das crianças, bem como, a percepção da necessidade de equilibrarem-se, 
e o de respeitar o espaço do outro.

A aula foi se desenvolvendo e os momentos de deitar e de levantar bruscamente e continuar 
andando, eram os mais divertidos, pois, riam muito ao cair e levantar às vezes rapidamente, ou, 
com uma palma mais compassada, ou mais lentamente. Tive que alerta os alunos, que deveriam 
continuar a observar o espaço, ou seja, por onde estavam caminhando e que deveriam ter cui-
dado com o colega quando tivessem que se jogar no chão, para não se machucar ou machucar 
os outros participantes.

Após este aquecimento, sugeri que as crianças escolhessem que queriam fazer e elas 
escolheram brincar de pira-mãe, na qual também fui incluída.

Deixei que as alunas fizessem seu jogo e depois encerramos este dia de aula, conversando 
sobre como eram suas escolas, como se comportavam em sala de aula e o que faziam na hora 
da merenda como brincadeiras.

Algumas alunas, as de menos idade, de 7 a 8 anos, responderam que gostavam de ficar 
correndo e assim terminavam sujando toda suas roupas e que suas mães, reclamavam muito 
quando chegavam em casa. Outras, de 9 anos, me disseram que tomavam refrigerante e que 
conversavam com algumas colegas sobre variados assuntos.

Obs: Fiz a freqüência que neste dia, no final estava completa, apesar dos atrasos da 
chegada.

Filmes e coreografias
Neste dia, não tivemos aula em nossa sala, visto que, estava acontecendo na escola uma 

sessão de filmes de balé clássico (alguns repertórios). O diretor da escola convidou-nos para 
assistirmos aos filmes. Consultei as meninas sobre a atividade proposta e todos acharam exce-
lente idéia e ai então, nos dirigimos para a sala ao lado que estava passando os filmes em vídeo. 
Aproveitei para convidar também algumas mães, pais, ou, responsáveis das alunas que estavam 
presentes na escola, para participar do evento.

Em seguida, no final da apresentação dos filmes, assistiram a uma coreografia que estava 
sendo executada pelos alunos da escola do 6º ano. Dançavam uma coreografia com um tema 
regional e com músicas de compositores paraenses.

Convidei as alunas finalmente para que fossemos para o quintal da escola para conversar 
sobre a aula deste dia.



Perguntaram-me se dançariam o balé clássico e se usariam aquelas roupas que elas viram 
nos filmes. Perguntaram-me também, por que elas não faziam aula de balé clássico? Expliquei 
que, começariam a fazer esta aula, quando tivessem cursando o 1 ano do curso para bailarinos.

Algumas alunas disseram que gostaram mais da dança regional e algumas mais do re-
pertório clássico. Observei que mais ou menos, dividiu-se o gosto da turma em questão de estilo 
de dança e ainda uma menina disse que gostava mais de fazer teatro do que dança.

Neste dia, também nos referimos ao imaginário amazônico. Perguntei se elas conheciam 
alguma lenda da Amazônia. Bem pouco, foram as que responderam que não conheciam nem 
uma lenda, em vista das que responderam exemplificando com algumas lendas como a lenda 
da Matinta Pereira, da cobra grande, demonstrando serem estas as mais conhecidas entre elas.

Perguntei aos alunos como ficaram sabendo destas lendas e responderam que algumas 
aprenderam com suas professoras no colégio e outras através de suas mães. Outras alunas, disse-
ram que não conheciam e que suas mães nunca haviam contado uma dessas histórias para elas.

Pedi para finalizar que desenhassem sobre o que viram neste dia na escola e elas fizeram 
o desenho de bailarinas, a maioria de bailarinas clássicas e da Matinta Pereira, pois acordamos 
que ficaria a livre escolha na questão do que desenhariam.

Em círculo de discussão, no final da aula, perguntei às alunas, se estavam gostando de 
freqüentar a escola. A maioria das respostas, foi de que estavam gostando muito, porque esta-
vam conhecendo novos colegas e aprendendo novas coisas, não mais ficavam sozinhas em casa, 
vendo televisão. Outras acham a dança interessante, alegre, e querem ser bailarinas e que estar 
freqüentando a escola para elas, começa a ser o início da realização de seus sonhos. Outras ainda 
responderam que não queriam dizer nada, mas, que depois, quase no fim da discussão, disseram 
que achavam legal estar freqüentando e não emitiram outras opiniões.

Sobre o espaço e o tempo
Neste dia, comecei com o teste psicomotor, escolhendo uma aula de dança sem nos preo-

cuparmos com estilo, induzindo o aluno a se mover como fosse melhor para cada um. Observei 
que mesmo deixando livre, que a maioria das alunas, demonstraram-se inibidas para movimen-
tarem-se. Outras alunas faziam alguns movimentos estereotipados do balé clássico.

Resolvi participar dessa dança e imediatamente a maioria começou a rir, porque estava 
participando, mas me pareceu que, nessa hora elas também começavam a se movimentar de formas 
variadas e até extravagantes esquecendo um pouco a forma que estavam executando. Algumas 
tentavam me imitar. De qualquer maneira este foi o nosso primeiro contato com o movimento, 
o gestual e a espontaneidade, no que diz respeito à dança.

Em seguida, solicitei que andassem simplesmente pelo espaço, respirando. Em seguida 
solicitei a atenção das crianças sobre o jogo da estátua, que maioria disse que já conhecia. Todavia, 



comecei a falar para elas, que poderiam nesse exercício, variar o nível do espaço, explicando os 
nível do espaço que no caso são: baixo, médio e alto.

Disse a elas que elas poderiam daí então, brincar com estátuas de todos os tamanhos, 
portanto, cada uma poderia escolher o nível do espaço que ficaria sua estátua.

Ao notar que as alunas encontravam-se aquecidas e comunicativas, resolvi sugerir que se 
dividissem em grupo, de preferência, por idade. Inicialmente neste momento tive um tumulto. 
As alunas começaram a perguntar as idades umas para as outras e um pouco tive que interferir, 
porque algumas alunas não queriam pertencer ao grupo que correspondia sua idade e sim que-
riam ficar onde a colega escolhida por elas, estava.

Finalmente consegui que entendessem a proposta e decidiram-se por pertencer a outros 
grupos dando início a divisão dos grupos. Pedi então que dessem um nome ao grupo e contassem 
uma história, sem utilizar a palavra.

As meninas de 7 anos de idade, denominaram seu grupo de As margaridas. Contaram 
a história sobre o Lobisomem.

As meninas de 8 anos de idade, denominaram seu grupo de meninas Fortes e contaram 
a história do louco do hospício.

As meninas de 9 anos de idade, denominaram seu grupo de as garotas e contaram a 
história do chapeuzinho vermelho.

As histórias foram contadas através do teatro, onde as crianças escolheram seus perso-
nagens e decidiram como deveriam contar a história escolhida. Algumas fizeram uso de objetos 
que estavam na sala de aula como: bolsas, sapatos, etc... A regra é que um grupo se apresentava 
ao outro, ou seja, uma vez seriam atores, em outras, espectadores.

Observação: ritmo, coordenação, socialização, criatividade.

Vamos nos deslocar
Comecei esta aula, neste dia, com alunas deitadas no chão. Em seguida, pedi que fechas-

sem os olhos, que fossem percebendo cada parte do corpo, começando pelos dedos dos pés, até 
a cabeça.

Em seguida pedi que fossem movendo cada parte do corpo, começando pela posição 
deitada até ficar de pé. Pedimos, que começassem a caminhar na sala que fizessem silêncio e 
percebessem os lugares que estavam percorrendo dentro da sala, tentando repeti o exercício da 
aula anterior.

Comecei a variar esta caminhada, solicitando que andassem pra frente, para traz, de um 
lado, e de outro, ou seja, esquerdo e direito. Depois comecei a acelerar e desacelerar o ritmo do 
caminhar que ia do mais rápido ao mais lento.

Solicitei em seguida que, começassem a diminuir a marcha, fossem caminhando normal-
mente até que sentissem que suas respirações estavam normalizadas.



Em seguida a este aquecimento, sugeri que fizessem um círculo e que uma menina fosse ao 
centro e fizesse uma pose que ela imaginassem, mas que também significasse alguma coisa para 
ela para que as outras pudessem observar e começassem a compor a figura. Expliquei que partes 
de seus corpos teriam que tocar parte de outros corpos, formando assim uma figura interligada.

Obs: ritmo, lateralidade, coordenação, segmentos corporais.

A greve
Comecei a aula com apenas 4 alunas presentes em sala de aula. Essa evasão se deu de-

vido ter tido uma greve de ônibus, que durou pelo menos uma semana. Esperei pelo menos 10 
minutos para a chagada das outras alunas.

Resolvemos sentar em circulo e começamos a conversar sobre a grave. Uma menina 
contou-nos que em seu bairro, os ônibus estavam circulando, mas que não podia sair de sua casa, 
pois sua mãe achava muito perigoso andar de ônibus, pois estes estavam sofrendo ataques de 
pedras e algumas brigas. No decorrer desta conversa, foram chegando algumas outras alunas, 
porém a maioria, não compareceu à aula neste dia.

Nesta aula, pedi as alunas que deitassem no chão e colocassem seus corpos primeira-
mente na forma do “X” e que focassem o teto. Em seguida, pedi que se colocassem, na forma 
da letra “C”. Depois, sugeri que tomassem a forma de uma bola, que denominei de “tatu-bola”. 
Logo após a observação dos exercícios acima sugeri que usassem como quisessem estas formas 
em seus corpos.

Após esse aquecimento, perguntei se queriam participar da brincadeira como a brinca-
deira do “caça gavião”. Responderam que não conheciam. Perguntei se estavam interessadas 
em conhecer e então, passei a explicar que este jogo consiste primeiramente, em escolher quem 
será o “gavião”. As demais pessoas que participam do jogo fazem uma fila mantendo a mão na 
cintura do colega da frente e com a outra mão que deve estar livre, oferece partes do seu corpo 
ao gavião.

Nesta primeira vez que usei esse jogo, observei que as alunas não conseguiram se manter 
em fila e começaram a correr em sala de aula a se esconder do gavião, mas não entenderam o 
jogo, pois o gavião rapidamente conseguia pegar sua presa. Expliquei que elas precisavam pro-
teger a presa do gavião, dificultando, criando estratégia para que o gavião não conseguisse tão 
rapidamente pegar a presa escolhida. Repetimos mais uma vez a brincadeira, mas ainda nesta 
repetição não consegui que as alunas ficassem com as mãos na cintura do colega da sua frente.

Obs: as alunas apesar de não conseguirem o intento do jogo, queriam dar continuidade à 
brincadeira, mas tivemos que encerra, pois, chegamos ao tempo do termino da aula 

Falando de balé clássico



Neste dia me surpreendi. Cheguei em sala de aula e já se encontravam em sala de aula, 
todas as alunas da turma. Estavam sentadas em círculo e notamos que conversavam. Quando nos 
viram, correram todas de uma só vez para nos abraçar e falavam juntas, ao mesmo tempo, me 
tirando quase que o fôlego. Disse a elas, que seria melhor que sentassem e tentassem nos dizer 
com mais calma, ou seja, uma por uma, o que estavam querendo fazer naquele dia.

Disseram que queriam fazer uma aula de balé clássico e perguntaram por que elas não 
faziam aula de balé clássico como as outras meninas da escola. Respondi que o balé clássico 
viria como disciplina do ano seguinte, então no 1 ano.

Aproveitando a curiosidade dessas crianças e a demonstração de interesse pelo assunto, 
perguntei se gostariam de saber um pouco sobre a história do balé clássico.

Perguntei em seguida se elas gostariam de fazer exercícios do balé clássico e como a 
aprovação foi unânime, começamos pelo pliê e com as posições dos braços. Utilizando o chão 
como apoio para prática desses exercícios.

Em seguida ao aquecimento do corpo através desses exercícios, perguntei se gostariam 
de brincar com o jogo da estátua. Algumas meninas disseram-nos que já haviam feito essa brin-
cadeira na escola. Pedi a uma dessas meninas, então, que explicasse o jogo para suas colegas.

Por causa dessa decisão, o tumulto se formou e fui obrigada a intervir para que tivesse 
uma organização ajudando um pouco na compreensão das regras. Sugeri que às alunas que 
deslocassem em várias direções do espaço e que prestassem atenção nas palmas, pois ao toque 
de duas palmas, elas deveriam mostrar suas estátuas.

Obs: socialização, criatividade, segmentos corporais e desenhos dos alunos sobre a aula 
(a bailarina), nome dado ao desenho pelos alunos.

O instrumento musical
Neste dia nossa aula se voltou para o assunto “música” e o “instrumento musical”. Iniciei 

perguntando, que instrumento musical conheciam. Quase todas responderam que conheciam, 
piano, tambor, flauta, violino, saxofone, violão. Uma aluna nos falou que conhecia violino “pois 
seu pai tocava este instrumento”. Outra aluna nos contou que estudava na escola de música da 
UFPA. E que está aprendendo a tocar teclado.

Após as respostas dadas pelas alunas, sugeri que se dividissem em grupos, sendo que desta 
vez elas mesmas deveriam escolher os participantes de seus grupos. Rapidamente formaram-se 
os grupos que ficaram assim divididos: Grupo I, Grupo II, Grupo III.

Expliquei que cada grupo deveria ser uma “banda” com os seus instrumentos musicais e 
com uma escolha musical. Alertei as alunas que teriam que conversar entre elas para decidirem 
que músicas tocariam e que instrumentos musicais criariam com os seus corpos para tocá-las.



Após a explicação, os grupos ficaram assim dispostos: os que assistiam e os alunos que 
observavam. Os alunos que observavam tentariam dizer, ou, adivinhar qual eram os instrumentos 
musicais que cada um fazia na banda.

Os alunos do grupo I, tocaram a música do programa de televisão da cultura “RA-TI-
PAN”. Os do grupo II, optaram pela música “ASA BRANCA” de Luiz Gonzaga. Os do grupo 
III, se decidiram também pela música “ASA BRANCA”.

A forma decidida por elas para apresentar as bandas foi: desfilar com a banda de um lado 
para o outro da sala. Em seguida paravam no centro da sala e executavam mais uma vez a música 
para as que estavam assistindo. Os que assistiam, diziam que instrumentos musicais estavam 
sendo usados, formados pelos corpos dos alunos para tocarem a música escolhida.

No deslocamento tocando a música, algumas meninas se confundiam com o instrumento 
escolhido, outras ficavam inibidas de tocá-los. Quando paradas no centro da sala, percebi que se 
tornavam, mais criativas e menos inibidas, chegando mesmo algumas meninas a fazer os trejeitos 
dos roqueiros que assistimos nas bandas que tocam na televisão (depoimentos de alunas de 8 e 
9 anos de idade), demonstravam maior identificação com o instrumento guitarra.

Obs: socialização, criatividade, uso do espaço, segmentos corporais, ritmo.

Vamos brincar de fazer teatro
Sugerir às alunas que fossemos ter aula no quintal da escola. Sentamos em uma mesa 

muito grande que tem no quintal, de baixo de uma árvore muito frondosa. Perguntei a elas como 
faríamos o nosso teatro, de que falaríamos e como representaríamos. Decidiram que falaríamos 
da floresta e dos homens que destroem as mesmas (palavras das alunas presentes).

A maioria no momento de fazer o “teatrinho”, demonstrou inibição e recusaram-se a par-
ticipar preferindo serem espectadoras. Somente duas alunas decidiram que fariam o combinado. 
(aula gravada na fita primeiras aulas).

Obs: criatividade, uso do espaço, socialização.

O que você gosta de estudar na escola
Neste dia a aula iniciou sobre o assunto escola, o que cada uma gostava mais de estudar. 

Para a minha surpresa, a resposta foi na maioria, “matemática”. Outras responderam que não 
gostavam muito de estudar história do Brasil. As alunas de 9 anos demonstraram mais interesse 
pela história geral e destacaram o povo grego, contando algumas histórias deste povo.

Sugeri depois desta discussão, que iniciássemos um jogo com a dança. Coloquei uma 
música de Bach e expliquei que cada um de nos iria fazer um movimento e o restante acom-
panhava. Falei também para elas um pouco sobre quem foi este compositor e demos inicio ao 
exercício. Logo em seguida, cada aluna foi apresentando seu movimento, sendo seguido pelas 
demais alunas participantes.



Diante do desprendimento das alunas sugeri a partir daí que fossem se colocando em um 
círculo e que cada aluna fosse ao centro do mesmo e mostrasse com movimento, como estava 
se sentindo naquele momento, triste, alegre, cansada, ou, bem disposta.

Expliquei então que elas deveriam estar muito atentas para todos os movimentos que 
fossem feitos, desde o momento que a pessoa saía do círculo, até chegar no centro, fazendo o 
mesmo com o regresso até o lugar de origem. Após estas observações, todas as alunas, me in-
cluindo, deveriam repetir juntas, o mesmo gesto do colega que estava fazendo o jogo.

Obs: criatividade, socialização, segmentos corporais, coordenação, lateralidade.

Jogo de identificação de objetos 
Começamos a aula sentadas em um círculo para discutirmos sobre o jogo de “identificar 

os objetos”. Expliquei as alunas que havia separado, alguns objetos para serem identificados 
por elas, mas que não poderiam ver estes objetos e que por esta razão, iria colocar um objeto de 
cada vez para ser identificado por quem estava no centro e esta pessoa deveria vendar seus olhos 
(como na brincadeira da pata cega) e descrever o objeto falando.

Os alunos que observavam, participariam tentando ajudar o aluno do centro a reconhecer 
o objeto, dizendo a cor, o tamanho, a forma.

Optei por objetos que supomos serem muitos conhecidos pelos alunos, mas, também, 
utilizei objetos totalmente desconhecidos por eles como a perna de pau, por exemplo.

Obs: Este jogo, de todos já testados, foi o que mais pareceu colocar os alunos plenamente 
na brincadeira. Foi ficando muito interessante, pois foi havendo uma grande expectativa tanto 
do aluno que observava, como do aluno que estava no centro incluindo uma grande expectativa 
de minha parte.

Houve neste dia, uma total concentração por parte dos alunos e ao mesmo tempo muita 
satisfação em estar jogando. As crianças gostaram muito dessa aula (depoimento das alunas).

As festas juninas
Neste dia, sentadas em círculo, começamos a conversar sobre as festas juninas. Perguntei 

às alunas se gostavam de quadrilha se conheciam alguma de nossa cidade, se já haviam ido num 
concurso de quadrilha que temos em uma praça de nossa cidade no mês de junho.

Este foi um passo para que as meninas começassem a falar que gostavam muito de qua-
drilha, que seus pais sempre levam para assistir o boi bumbá e que em seus colégios, sempre 
participam das quadrilhas e das festas na roça do colégio., principalmente do “misse caipira”.

Uma das alunas nos disse que sabia contar a “história do boi bumbá”. Perguntei para ela, 
se gostaria de contar a história para suas colegas. Respondeu-me que sim e contou para todas.

Após toda essa manifestação, coloquei músicas juninas e convidei as alunas para dançar. 
Terminamos marcando alguns passos da quadrilha e nos divertindo muito. As alunas neste dia 



sentiram muito, por ter que terminar a aula, justamente no momento que mais se divertiam. 
Prometemos então, que continuaríamos a brincadeira junina, na próxima aula.

Obs: a socialização, ritmo, coordenação.

Vamos fazer uma flor
Surgiu o tema porque precisávamos de flores para nossa brincadeira junina. Sugeri então 

que as alunas tentassem fazer uma flor como pudessem, tendo como objeto de trabalho, jornal, 
tesoura, mas, evitei dar cola como objeto de trabalho, pois objetivei que as alunas mostrassem 
flores diferentes e forma de fazê-las também.

Solicitei que as alunas escolhessem um lugar dentro da sala de aula e colocamos no centro 
da sala os objetos para a fabricação das flores. Expliquei sobre a importância desse objeto cênico, 
a flor, nos nossos treinamentos daquele dia.

O ruído que ouvi na sala de aula deste dia era o do sussurro, visto que as alunas ficaram 
completamente concentradas no que estavam fazendo.

Observei que cada aluna dava uma forma diferente a sua flor, ao mesmo, tempo que 
ofereciam a suas mães deixando transparecer que estavam confortavelmente em grupo, desen-
volvendo uma tarefa com um comportamento de equipe.

Encerrei a aula com as alunas dançando com suas flores e com as alunas procurando se 
movimentar de uma forma que as flores de papel não se desmanchassem, visto que não eram 
coladas.

Finalizei este dia de aula, convidando as alunas para participarem de um evento da escola, 
ou mais precisamente, da festa junina da escola. Sugeri para a próxima aula, que quem tivesse 
musica juninas em casa trouxesse, para ouvirmos juntos em sala de aula o disco e daí então 
pudermos escolher a música que iríamos dançar na festa junina da escola. Solicitei também que 
lessem sobre a história do boi bumba para puder contá-la na próxima aula.

Obs: socialização, criatividade, coordenação.

As Junianas
Começamos então a dar partida a uma primeira montagem de coreografia e denominamos 

a mesma de As junianas e suas brincadeiras.
Inicialmente este grupo se dividiu para dançar esta coreografia e assim ficou sendo: 2 

pessoas, 3 pessoas e 7 pessoas.
O grupo formado por 7 meninas, organizou a dança das rosas. Tinham como objeto 

cênico, rosas de variadas cores como: vermelha, roxas, amarelas, feitas com papel crepom.
O grupo formado por 3 meninas, organizou a dança do anjo caipira (ou caboclo). Tinham 

como objetos cênicos cestos de vime, decorados a moda junina. Seu maior destaque era as 



folhas secas trazidas por elas dentro do cesto, utilizavam duas cadeiras e seus vestidos caipira, 
possuíam asas de anjos.

O grupo com duas meninas escolheram como brinquedos cênicos, o boi bumba que 
movimentavam como marionetes, que faziam dançar.

Também me inclui na coreografia e convidei como par do nosso grupo, minha assisten-
te, uma aluna de dança-teatro que acompanhou todo o processo que ocorreu nesta avaliação 
diagnóstica.

Baseamos esta coreografia nos jogos realizados em sala de aula a título de observação e 
contamos com a criação dos movimentos existentes no desenvolvimento da coreografia com a 
colaboração das alunas, que se divertiam muito com toda essa brincadeira.

Obs: espaço, ritmo, interiorização, resistência física.

Apresentação da coreografia
Apresentei a coreografia no Colégio Estadual Ulisses Guimarães, no horário da manhã, 

que também contei para a realização deste evento com a participação dos pais, dos alunos e 
professores da ETDUFPA.

Também fomos convidados para participar de outro evento da escola “Feira Cultural” 
da ETDUFPA, evento este, organizado pelas alunas dos outros níveis do curso de dança da 
ETDUFPA.

Dentro da avaliação diagnóstica, considerei a coreografia também como parte de minhas 
observações.
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Ilustração 42. Reprodução fotográfica do storyboard de Maratango: un’incontro in Y  (2006)



Ilustração 43. Reprodução fotográfica do storyboard de As junianas e suas brincadeiras



Ilustração 44. Reprodução fotográfica do storyboard de A vovozinha e a história da Matinta Perera (2003)



ANEXOS



AVALIAÇÃO SOBRE AS OFICINAS PREPARATÓRIAS DE 2003

Sou aluna da professora Mariana marques  desde 1986 quando estudava música na 
UNAMA. A professora Mariana na época tinha sido convidada pelo professor Paulo Santana 
para fazer a preparação corporal dos alunos do coral e dos alunos do teatro da UNAMA. Assim 
comecei a fazer dança e também a me interessar pelo teatro. Aceitei dar aula no Curro velho 
que é uma Instituição de Arte assistida pelo governo do estado. Lá trabalhamos com crianças 
de comunidades carentes da cidade de Belém do Pará. Também passei a convite da professora 
Mariana a estudar dança na ETDUFPA e também participei de um projeto criado e coordenado 
por tal professora que se chamou Quando não puder mais se chamar Amazônia, que era um tra-
balho de dança mais uma dança teatralizada. Neste trabalho o que mais chamou minha atenção 
foi o treinamento do uso da máscara. Dessa forma aprendi a dançar e nos meus movimentos 
que criava para coreografia passei a incluir a máscara. O trabalho corporal era mantido com a 
dança moderna, mais fazíamos laboratório com máscara que através da improvisação dávamos 
vida e estes objetos.

Fiquei sabendo que a professora em questão estava estudando mestrado e que seu tema 
era a consciência corporal. Me disse a professora que precisava de duas assistentes porque eram 
noves meninas em sala de aula e precisava de ajuda para trabalhar com elas. No momento, eu 
trabalhava dando oficina para meninos do Curro velho e pensei que seria interessante aceitar o 
estágio nos estudo da professora Mariana pois aprenderia possibilidades de trabalhar aquelas 
crianças que estavam sob minha responsabilidade de maneira mais adequada, ou seja de maneira 
mais livre. As aulas que eu participava como aluna das oficinas no primeiro semestre possibili-
taram que conhecesse mais o meu corpo e com isso passei organizar melhor minhas aulas com 
as crianças do Curro como foi o caso do aquecimento. Com esta experiência com as crianças 
passei a me interessar por anatomia humana, fisiologia e cinesiologia. 

Até aquela data, nunca havia pensado o meu corpo por dentro, como também não havia, 
pensado em osso, músculo e muito menos que a respirando se pode criar espaço dentro de nossos 
corpos. Descobri com isso que respirar é tudo e comecei a pensar sobre a responsabilidade da 
respiração para com o meu corpo todo e principalmente para minha saúde. 

Foi uma época muito alegre de minha vida, pois foi a que mais brinquei e por isso muitas 
vezes saía da aula com a sensação de muito cansada, mas satisfeita porque o que tinha corrido, 
andado, me movimentado não tinha sido pouco e isso me deixava invadida de satisfação. Me 
sentia depois de passado o cansaço, bastante relaxada. Adorava o jogo de escrever o nome com 
o corpo, pois com ele, passei a perceber que eu podia me mover para todos os lados, para cima, 
para baixo e ver o espaço de vários ângulos. Descobrir partes do meu corpo que nunca tinha 
me dado conta, do tamanho, por exemplo, do meu fêmur e do peso de minha cabeça até mesmo 
de minha mão e a colocação de meus dedos. Ao mesmo tempo, que via meu corpo em pedaços 



o via composto como um todo. A respiração com as vogais era também muito um jogo muito 
divertido, pois virava sempre uma música. As crianças adoravam e aos poucos foram sentindo 
algumas partes de seus corpos vibrarem como acontecia com a respiração na letra “E”. 

Gostei muito de uma aula com a respiração com as vogais que começamos a dizer as 
letras e as alunas começaram a variar os níveis do espaço. Enquanto umas iam para cima outras 
iam para baixo, ou ficavam no plano médio do espaço. Descobri que a cabeça ajuda a alongar 
o corpo, ela pesa e vai puxando o nosso corpo em forma de arco. É gozado, ainda guardo essa 
imagem do meu corpo em arco na minha memória. O treinamento era intenso, até porque as 
crianças estavam cheias de energia para usar seus corpos. Brincar, dançar, fazer teatro era tudo 
de bom para nós alunas maiores como para elas que estavam iniciando a conhecer seus corpos 
a expandirem suas emoções. 

Tive a sorte de participar das duas oficinas e também de dançar dos resultados. As junia-
nas e suas brincadeiras para mim foi fantástico, porque aprendi sobre as festas juninas. Fiquei 
sabendo, por exemplo, sobre a origem da quadrilha. Tomei conhecimento sobre a origem das 
roupas de quadrilha e amei participar da feitura dos brinquedos. Fiquei sabendo sobre a história 
do boi-bumbá e descobri que ele se chama boi de várias maneiras. 

Sou paraense, mas foram poucas as vezes que fui ao Museu Emilio Goeldi. Com esse 
estágio no preparatório de dança, íamos sempre ao museu e até em galerias. Adorei participar da 
pesquisa dos animais. Eu era uma anta e descobri este animal quando ele passeava livremente 
pelo espaço do museu, convivendo com as pessoas tranquilamente. O museu serviu também 
para que no segundo semestre pudéssemos imagina a mata em que se escondia Matinta Perera. 
Fiquei tão empolgada com a lenda que fiz uma coreografia com a professora Mariana em que 
eu era uma Matinta Perera. Foi a época que eu mais estudei sobre a Amazônia. A peça da vo-
vozinha que foi o resultado do segundo semestre foi maravilhosa e apresentada finalmente no 
ultimo dia de oficina que foi em dezembro. Fiquei com saudades quando terminou e sentia falta 
daquele convívio.

As crianças brincavam de fazer teatro todo dia. Elas arrumaram roupas na casa delas 
e começaram fazer o figurino da Matinta Perera. Elas desciam e subiam uma escada imensa 
que tinha no teatro da ETDUFPA e diziam que estavam descendo a escada da casa da vovó. 
Arrumaram o cenário todo na brincadeira e cada uma cuidou de sua personagem com a maior 
responsabilidade. 

No segundo semestre aconteceu com uma das garotinhas da oficina algo muito triste que 
foi o falecimento de sua mãe. Esta aluna não parou de ir para aula, pois seu pai nos disse que ela 
precisava brincar estar com seus amigos e principalmente estar aprendendo sobre o seu corpo 
em vez de ficar em casa, chorando sem vontade de fazer nada. Sua avó passou a acompanhá-la. 
A senhora em questão, pediu para participar das atividades fora de sala de aula e nos acompa-
nhava nas visitas aos museus, participava de nossos encontros de baixo da arvore do quintal da 



ETDUFPA e era a pessoa que nos contava as lendas Amazônicas como foi o caso da lenda da 
Matinta Perera. Jamais esquecerei esta experiência e jamais havia pensando quão importante na 
vida das pessoas é conhecer seu corpo e poder ouvi-lo e às vezes poder dirigi-lo.

Belém, dezembro de 2003.
Aluna assistente A1

 

 

1 Avaliação da Oficina Preparatória de Dança da ETDUFPA (2003) – (ver V seção).



AVALIAÇÃO DA Oficina Preparatória de Dança

Sou amiga da professora Mariana e sempre adorei assistir as performances em que se 
apresentava pelos diversos lugares da cidade de Belém do Pará, como também sua participação 
nas coreografias com seus alunos, principalmente (que me chamou mais atenção) Quando não 
puder mais se chamar Amazônia em que a professora aborda as queimadas e se pergunta quando 
não puder mais se chamar Amazônia como se chamará?

Apresentou num teatro da cidade a coreografia denominada Fora da ordem só a desor-
dem que abordava a desordem na vida de uma pessoa aos quarenta anos. Contava o drama de 
uma mulher que havia entrado num verdadeiro caos neste período de sua vida e que a persona-
gem num delírio tentava amarrar com uma fita crepe os pedaços de suas experiências como se 
refletisse seu passado para posteriormente voltar a organizar tudo de novo. Nessa coreografia 
formava devido o modo como eram presos os pedaços de sua vida (representados pelas alunas) 
um triangulo, porém totalmente desalinhado. Este trabalho tinha como base a dança moderna e 
foi ai que começou minha história com a professora Mariana.

Sou aluna de música e aprendo violoncello na Instituição de música Carlos Gomes. 
Sentia necessidade de melhorar meu ritmo (meu ouvido musical) e resolvi estudar um pouco 
de dança para que entendesse como esta poderia auxiliar na melhora de minha execução com 
o instrumento que toco. Aceitei de imediato o convite da professora para participar da Oficina 
Preparatória de Dança, principalmente porque a oficina versaria sobre a consciência corporal 
e pensava que era o que eu estava precisando naquele momento, despertar a minha consciência. 
Descobri que não sabia nada sobre meu corpo e chamais havia pensado que quando me dobro 
na posição fetal estou diminuindo minha cinesfera, aproximando meu cóccix de minha cabeça e 
que alongando, procurando entender os limites de meu corpo na letra em “X”. Adorei ter perdido 
o medo de fazer rolamento e achei sensacional fazer a brincadeira de rola, usando as palavras 
“X”, “tatu-bola” que no final de tudo respirávamos cantando e assim íamos rolando pela sala de 
aula, nos encontrando, nos respeitando e nos cuidando e principalmente nos conhecendo.

Descobrir os estudos labanianos foi para mim a grande importância de ter participado 
deste estudo. Pude perceber que através dos estudos labanianos que eu poderia usar o entendi-
mento sobre o movimento da música com a tridimensionalidade do espaço e com isso inovar a 
minha forma de tocar. Passei a pensar na música que sonada pelo instrumento tinha às vezes um 
tom pesado, agudo e contido e que de repente misturado ao tom leve sinuoso ou até fragmenta-
do mantinha um diálogo entre eles. Descobrir com o corpo e ai experimentava tocar pensando 
nessas sensações.

A oficina também minimizou minha timidez. Ainda bem encontrei alunas que também 
eram tímidas, mas que finalmente com carinho com muitas brincadeiras conseguimos vencer e 
imaginem dancei até As junianas e suas brincadeiras. Identifiquei-me imediatamente com o nome 
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da coreografia, pois a professora com essa denominação queria referir-se ao grande compositor 
brasileiro Heitor Villas Lobo. Gosto muito deste compositor como também adoro executar Bach 1 
e o mês de julho que comporta comemorações com as festa juninas. Confesso, foi a primeira 
vez que dancei quadrilha. Entretanto, não foi o fato dançar quadrilha que surgiram em minha 
vida como surpresa. Participei a convite da professora Mariana de uma performance para um 
desfile de moda que ia acontecer num bar da cidade. Tratava-se de uma história de uma mulher 
que buscava desesperadamente sua identidade olhando um álbum familiar de fotografia. Eu to-
cava para que ela dançasse e ao som de Bach a mulher procurava o rosto que ela não lembrava. 
Fazia também o manequim, pois apresentei um dos vestidos da coleção do estilista Mauriti, que 
estava de passagem pela cidade e apresentava sua nova coleção de vestidos feitos com tecidos 
que cobrem guarda-chuva.

Terminei querendo depois de entender melhor meu corpo conhecer o balé clássico e se-
guindo meu desejo fui ficando neste conhecimento acredito que por um ano. A dança me auxiliou 
a conhecer muito mais a música, foi inesquecível a experiência.

Belém, dezembro de 2003.
Aluna assistente A 2 

1 Bachianas brasileiras é uma série de nove composições de Heitor Villas Lobo escritas entre 1930 e 1945. 
O conjunto escrito foi feito para formação diversas fundindo material do folclore brasileiro (em especial 
a música caipira) as formas pré-clássico dos estudos de Bach.

2 Avaliação da Oficina Preparatória de Dança da ETDUFPA (2003) – (ver V seção).



 FICHAS E QUESTIONÁRIOS

FICHA ANALÍTICA 1

CAPACIDADE AVALIADA AVALIAÇÃO DIAGNÓSTICO E 
PRESCRIÇÃO

Ritmo
Equilíbrio
Espaço-temporal
Conhecimento do corpo
Segmento Corporal
Eixo Corporal
Socialização, cooperação e
afetividade

FICHA ANALÍTICA: INSTRUMENTO DE DESCRIÇÃO NO PROCESSO 
DESENVOLVIDO EM SALA DE AULA / SEGUNDO SEMESTRE DE 2003 2

CAPACIDADE AVALIADA PONTUAÇÃO 
OBTIDA

AVALIAÇÃO 
TOTAL

Lateralidade
Coordenação
Ritmo
Equilíbrio
Espaço-temporal
Respiração
Qualidades de movimento
Conhecimento do Corpo como um todo
Segmento Corporal: Articulações e Partes do Corpo
Eixo Corporal: Alinhamento Postural
Criatividade (jogos de improvisação, jogos de concentração, 
jogos de observação, jogos de confiança)
Liderança
Cooperação
Socialização
Afetividade

1 Melo (1997)
2 Melo (1997)
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FICHA ANALÍTICA DA CULMINÂNCIA 3

Pessoa e/ou obra sob observação ________________________________________________________
Observador ____________________________________________________________________________________________________________
Local e Data da observação _______________________________________________________________________________________
IMPRESSÃO GERAL

CORPO – Principais partes e fundamentos usados, organização corporal preferencial.

EXPRESSIVIDADE – Principal ênfase expressiva

FORMA – principal modo de mudança de forma, relacionamento com objetos ou pessoas.

ESPAÇO – deslocamento, preferências espaciais (dimensões, diagonais e planos)
TENDÊNCIAS ASSOCIATIVAS DAS 4 CATEGORIAS
OBSERVAÇÕES:

3  Extraída de: FERNANDES (2002).



FICHA COM CRITÉRIOS AVALIATIVOS DA COREOGRAFIA DA CULMINÂNCIA 
PARA O USO DO PROFESSOR 4

No momento da apresentação as alunas demonstraram nervosismo? ___________________________
______________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________

Houve perda de rendimento e orientação espacial no desenvolver da coreografia? _______________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________

As alunas demonstraram entendimento do que estavam dançando? ___________________________
______________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________

As alunas demonstraram sociabilidade e disciplina durante os ensaios, na hora do espetáculo e 
após o mesmo? ______________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________

As alunas demonstraram-se espontâneas no decorrer da coreografia? __________________________
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________

A dosagem da preparação física proporcionou o aporte fisiológico necessário para a execução 
da coreografia do início ao fim? _____________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________

4 Teka Sallé (2003)



QUESTIONÁRIO 5

IDENTIFICAÇÃO DA CRIANÇA

NOME_______________________________________ ______________Sexo____________________
Data do nascimento____________________________________________ Idade____________________
Nome do pai__________________________________________________ Profissão___________________
Grau de Instrução: 1 grau( ) 2 grau ( ) 3 grau ( )
Nome da mãe__________________________________________________ Profissão___________________
Grau de Instrução: 1 grau ( ) 2 grau ( ) 3 grau ( )
Endereço_________________________________________________ Bairro______________________
Cidade______________________________________ UF________ CEP_____________________ Fone_________

QUESTIONÁRIO
AMBIENTE SOCIAL

1 A criança reside em:
 1 ( )casa        2 ( )apartamento

2 Os pais moram:
1 ( ) juntos        2 ( ) separados.
Em caso de resposta 2, mencionar com quem mora criança  _________________________
______________________________________________________________________________

3 Além dos pais, moram outros membros da família na mesma residência?
1 ( )sim        2 ( )não.
Em caso de resposta 1, mencionar o grau de parentesco e o número de pessoas __________
_____________________________________________________________________________________________________

4 A criança é filho adotado ou unico?
1 ( ) sim        2 ( ) não.
Em caso de resposta 2, mencionar total e idade dos irmãos ___________________________
_____________________________________________________________________________

5 Melo (1997)



5 Existe algum problema de relacionamento entre algum membro da família, em particular 
com a criança?
1 ( ) sim        2 ( ) não.
Em caso de resposta 1, especificar

6 Existe espaço para a criança brincar?
1 ( )sim        2 ( )não.
Em caso de resposta 1, mencionar os locais

7 Existe algum problema no bairro, na vizinhança, etc. que limite a utilização por parte da 
criança do espaço disponível na comunidade?
1 ( )sim        2 ( )não.
Em caso de resposta 1, mencionar o problema

QUESTIONÁRIO
ANTECEDENTES

8 Como foi o período da gestação?
1 () normal        2 ( ) problemático.
Em caso de resposta 2, explicar ________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

9 Houve algum problema durante ou após o parto?
1 ( ) sim        2 ( ) não.
Em caso da resposta 1, explicar ________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

10 A criança nasceu de parto:
1 ( ) normal        2( ) cesária
Em caso de resposta 2 por quê?  ________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________



11 A criança foi amamentada até o período de quantos meses?
1 ( ) até 4 meses        2( ) até 8 meses        3 ( ) acima de 8 meses
Obs: _______________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

12 A criança abandonou a amamentação de que forma?
1 ( ) espontaneamente        2 ( ) por influências.
Em caso de resposta 2, por quê? ________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

13 Quais dessas doenças a criança já teve?
1 ( ) hepatite        2 ( ) rubéola 3        ( ) pneumonia        4 ( ) sarampo        5 ( ) meningite        
6 ( ) caxumba 7 ( ) outras.
Em caso de resposta 7 especificar ______________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________

14 Em algum momento houve registro de: 
1 ( ) desmaios 2 ( ) febre alta 3 ( ) convulsões.
OBS _____________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________

15 Atualmente, a criança tem alguma doença?
1 ( ) sim 2        ( ) não.
Em caso de resposta 1, mencionar ______________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________

16 A criança foi internada alguma vez?
1 ( ) sim        2 ( ) não.
Em caso de resposta 1, especificar o motivo e o tempo da internação _______________
__________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________



QUESTIONÁRIO
ÁREA PSICOMOTORA

17 A criança começou a engatinhar:
1 ( ) antes dos 6 meses        2( ) após os 6 meses.

18 A criança começou andar sem apoio.
1 ( ) antes de 1 ano        2 ( ) após 1 ano

19 Apresentou dificuldade em aprender a andar?
1 ( ) sim        2 ( ) não.
Em caso de resposta 1, especificar.

20 A comunicação verbal (fala) da criança apresenta alguma dificuldade? 
1 ( ) sim        2 ( ) não.
Em caso de resposta 1, especificar ______________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________

21 A criança apresenta algum problema de visão?
1 ( ) sim        2 ( ) não.
Em caso de resposta 1, especificar ______________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________

22 A criança apresenta algum problema de audição?
1 ( ) sim        2 ( ) não.
Em caso de resposta 1, especificar ______________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________

23 A nível de membros superiores (braços), a criança tem a dominância:
1 ( ) destra        2 ( ) canhota.
Escrever comer lançar ______________________________________________________
__________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________



24 Houve ou há alguma tentativa em sentido de modificar essa dominância?
1 ( ) sim        2 ( ) não.
Em caso de resposta 1, por quê? ________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

25 Das atitudes abaixo o que a criança sabe fazer sozinha?
1 ( ) comer com a própria mão        2 ( ) abotoar a roupa 3        ( ) amarrar os cadarços 
dos sapatos ou tênis.

26 A criança tem algum hábito ou tique?
1 ( ) sim        2 ( ) não.
Em caso de resposta 1 mencionar o hábito e qual atitude dos pais ou responsáveis diante 
dos mesmos _______________________________________________________________
__________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

QUESTIONÁRIO
SEXUALIDADE

27 A criança já demonstrou ou demonstra algum interesse sexual (manipulação genital, 
perguntas sobre o nascimento, gravidez, etc...)?
1 ( )        2 ( ) não.
Em caso de resposta 1, qual foi a atitude dos pais ou responsáveis diante da situação ____
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
Obs: (compreensão) _________________________________________________________
__________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

28 A criança já sofreu algum abuso sexual?
1 ( ) sim        2 ( ) não.



Em caso de resposta 1, especificar _______________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________

QUESTIONÁRIO
RITMOS FISIOLÓGICOS

29 Quanto a alimentação a criança tem apetite:
1 ( ) normal        2 ( ) exagerado        3 ( ) inapetente.

30 Quando a criança dorme tem o sono.
1 ( ) tranqüilo        2 ( ) agitado.
Em caso de resposta 2, mencionar as atitudes da criança enquanto dorme ___________
___________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

31 A criança dorme: 
1 sozinha ( )        2 acompanhada ( ).
Em caso de resposta 2, explicar porquê ________________________________________
___________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

32 Em média, quantas horas a criança dorme?
1 ( ) 6 horas        2 ( ) 8 horas        3 ( ) acima de 8 horas.
Obs ______________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________

33 A criança tem controle sobre a vontade de urinar e evacuar?
1 ( ) sim        2 ( )não.



Em caso de resposta 2 explicar _______________________________________________
__________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

QUESTIONÁRIO
ASPECTOS LÚDICOS

34 Existe um horário específico para a criança brincar?.
1 ( )sim        2 ( )não.
Em caso de resposta 1, explicar _______________________________________________
__________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

35 De que forma é tratada a criança quando brinca em outros horários?
A criança tem brinquedo em casa?
1 ( )sim        2 ( )não.
Especificar a resposta ________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

36 A criança demonstra maior interesse por um tipo específico de brinquedo?
1 ( )sim        2 ( )não.
Em caso de resposta 1, especificar ____________________________________________
__________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

37 Onde a criança gosta mais de brincar?
1 ( ) dentro da residência        2 ( )fora da residência.
Especificar a resposta ________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________



38 A criança demonstra interesse por alguns desse aspectos: rádio, televisão, teatro, cinema, 
livro, etc?.
1 ( )sim        2 ( )não.
Especificar a resposta ________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

39 A criança brinca mais:
1 sozinha( )        2 em grupo( ).
Em caso de resposta 2, especificar, qual a atitude da criança no grupo infantil _______
__________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
Em caso de resposta 1 explicar porquê? ________________________________________
__________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

40 Nos finais de semana (sábado/domingo), a criança participa de outras atividades
1 ( )sim        2 ( )não.
Em caso de resposta 1 especificar o local, atividades e freqüência que isso ocorre ____
__________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

41 A criança freqüenta outros cursos, escolhinhas (música, teatro, esporte, línguas)?
1 ( )sim        2 ( )não.
Em caso de resposta 1, especificar atividade e a freqüência das aulas _______________
___________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________



QUESTIONÁRIO
VIDA ESCOLAR

42 Com qual idade a criança ingressou nesta escola?
1 ( ) 6 anos        2 ( ) 7 anos        3 ( ) 8anos        4 ( ) 9 anos        5( ) 10 anos.

43 Antes a criança freqüentou algum centro educacional?
1 ( )sim        2 ( )não.
Em caso de resposta 1, especificar ____________________________________________
__________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

44 As atividades escolares também são trabalhadas em casa?
1 ( )sim        2 ( )não.
Especificar resposta _________________________________________________________
__________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

45 Qual o tempo de permanência da criança na escola?
1 ( ) um turno        2 ( ) tempo integral.

46 A criança utiliza adequadamente o material escolar?
1 ( )sim        2 ( )não.
Especificar a resposta ________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

47 Existe algum problema e relacionamento entre a criança/colegas/professor?
1 ( )sim        2 ( )não.
Em caso de resposta 1 especificar _____________________________________________
___________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________



Belém (PA),____________de _______________________ de ________.

Informante ____________________________________________________________________

Parentesco _________________________________________________________

Grau de parentesco ______________________________________________________________

Professor ____________________________________________________________________



Ilustração 1. Plano de aula da Prof ª Drª Isabel Marques (Reprodução fotográfica do acervo da autora, 2003)


