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Palavras-Chave:
➜Cultura da Infância
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Este artigo propõe o compartilhamento de relatos e reflexões vivenciadas 
no espaço formal de ensino com crianças de seis a oito anos de idade, com 
metodologia consistindo em práticas de processos artísticos manuais e cor-
porais de livre escolha embasadas na Pedagogia Profunda que utiliza como 
eixo teórico a psicologia junguiana. A investigação parte da observação de 
como tais práticas reverberaram nas manifestações emocionais observadas 
dentro de um ambiente de escuta, liberdade e autonomia.
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A substância do brincar é a alegria.
A natureza é seu território primordial.

 Lydia Hortélio

Ao falar de corpos e escuta, rememoro a primeira vez que tive contato com 
uma manifestação artística teatral aos 15 anos. Após ser impactada pelo espe-
táculo, iniciei práticas voltadas à arte e suas diversas experimentações. Percebi 
que espaços potencialmente artísticos possibilitavam-me um extravazamento 
de desejos e necessidades de um corpo silenciado pelo sistema escolar ou as 
próprias condutas familiares. “Fiquem quietos”, “sentados”, “escrevam”, “leiam”, 
“não conversem”, eram frases ouvidas cotidianamente. Ser boa aluna e boa 
menina implicava em conter movimentos “fora de hora”. Meu corpo queria 
dançar, pular, brincar, porém, na escola os movimentos corporais eram restritos 
às aulas de educação física, com proposições de práticas esportivas que eu não 
dominava e não era incomum eu ser a última escolhida para os times. Qual seria 
o espaço do meu corpo naquele ambiente escolar? Quando minha voz poderia 
ser ouvida? Tais inquietações conduziram-me a atuar artisticamente dentro 
do ambiente escolar, num primeiro momento no ensino público em programas 
artísticos em contra turnos escolares com oficinas de teatro e posteriormente 
no ensino privado. 

Atuar em espaços sem um propósito produtivo é um privilégio em tempos de 
produtividade acelerada e compartilho do pensamento de Céline Lorthiois (2016, 
p.24) quando diz que “(…) prendemos as crianças dentro de um concreto sem 
perspectiva, ou dentro de um universo de abstrações mal fundamentadas. (…) 
às vezes, elas sentem que o nó está se fechando, que a sua voz se enfraquece, 
que suas intuições – que davam sentido e sabor à vida – são ignoradas.”. Romper 
com padrões de silenciamento do corpo e da voz requer persistência e por vezes 
subversões. Possibilitar uma escuta de qualidade requer permitir o lugar da fala, 
seja ela oral ou corporal. 

Lembro-me de João, na época com sete anos, um menino de cabelos negros e 
olhos castanhos. O menino brincava o tempo todo e gostava de escrever histórias 
antes mesmo de dominar os códigos do letramento. Quando João não era ouvido, 
ou suas ideias não eram colocadas em práticas ele ficava nervoso, e por vezes 
se manifestava agressivamente com seus colegas e sua força física extrapolava 
o limite do corpo do outro. Determinado dia estávamos em aula, e como de 
costume materiais não estruturados, entre eles tecidos, tintas, potes, pedras, bo-
las de meia e de gude eram dispostos no local, e escuto a voz de João em tom 
elevado gritando “ahh eu não aguento mais!”. João ficou bravo com os colegas 
que não queriam brincar com o que ele havia proposto. O garoto também não 
quis ouvir as sugestões dos colegas e tudo virou um ciclo de desejos individuais e 
pouca escuta para o coletivo. João queria brincar com os colegas, nos lembrando 
que “o contato com o outro é uma busca incessante, e é a parte estrutural do 
brincar” (PEREIRA, 2013, p.61)

João estava muito bravo e continuou a gritar, “ninguém me escuta, ninguém 
me escuta!”. Na tentativa de mediar aquele conflito perguntei ao João o que 
estava acontecendo. João, com seus músculos enrijecidos e dentes cerrados me 
disse que estava com muita raiva, e que parecia que tinha fogo saindo de sua 
cabeça. Sugeri que João respirasse, ele se negou dizendo que tinha fogo. Se ele 
me trouxe simbolicamente o fogo, eu precisava oferecer outros elementos para 
equilibrar aquela sensação, a tentativa do ar, como sugeri com a respiração não 
estava funcionando. Convidei-o para acessar outro elemento e fomos para a 
terra. Ali onde estávamos era uma área aberta e havia um pequeno espaço de 
terra e grama que circulava o local. Ajudei-o a tirar os sapatos, prática comum 
nas aulas, e no momento em que ele pisou naquele pequeno metro quadrado 
de terra úmida, se abaixou e começou a cavoucar um raso buraco com as mãos. 

Quando suas mãos cansaram-se de cavar, o menino pegou uma ripa de madeira 
e aprofundou o buraco.Seus olhos percorreram o espaço e avistou uma pequena 
bola de gude, ele a pegou e me perguntou se ele podia enterra-la, eu disse que 
sim, e ele enterrou aquela bola de vidro dizendo que era sua raiva. Simbolica-
mente ele aterrou um sentimento que o impulsionava a cometer uma agressão. 
A natureza o ajudou neste processo de resignificação já que “o brincar nasce no 
corpo, e o corpo é natureza. A criança, antes de ser intelecto, é instinto, é sensa-
ção. Seus sentidos são portadores de uma sabedoria que ajuda a estruturar sua 
relação com o mundo” (PEREIRA, 2013, p.54). Foi necessário oferecer recursos 
para aquela criança elaborar suas ações e sentimentos e encontrar alternativas 
para seu extravasamento, possibilitando retomar processos não violentos para 
lidar com aquelas emoções, pois, assim como pontua Lorthiois (2008, p.39) ”(…) 
como poderá o aluno lidar com sentimentos complexos e ambivalentes, traços 
seus, traços da sua humanidade, se esses não forem reconhecidos pelos educa-
dores?”. E assim, com um olhar isento de julgamento e repleto de um interesse 
genuíno de escuta, João seguiu seu dia resignificando suas reações instintivas.

É importante observar não só os que gritam, mas também os que silenciam. 
Na contramão de reações explosivas conheci Luiza, de seis anos; muitos a cate-
gorizavam como a menina “quietinha” e “boazinha”: quando fazia um pedido 
que não era atendido, a menina não se opunha, dizia que estava tudo bem, que 
nem queria tanto assim. A garota de olhos expressivos e de poucas palavras, não 
questionava as respostas ou imposições feitas a ela seja por adultos ou crianças. 
A menina acolhia a todos os pedidos dos colegas e sempre ajudava a professora. 
Luiza gostava de brincar na terra, e dificilmente se arriscava em brincadeiras 
com água ou fogo. Esta criança demonstrava um medo da rejeição e para isso 
reforçava o lugar da “boa menina”. Após um período de observação passei a 
intensificar as proposições utilizando água e fogo e sempre a encorajava a se 
arriscar naquelas possibilidades em que ela muito observava e pouco experimen-
tava. Em suas negativas eu perguntava a menina o que ela sentia, “tenho medo 
de me queimar”, “tenho medo que fique feio”, “tenho medo de me molhar”, dizia 
a menina manifestando seus temores e frustrações. O convite era do risco, e no 
seu tempo, ela passou a explorar outras possibilidades como deixar uma vela 
acesa pingar em um recipiente contendo água, e o mergulhar em um banho de 
mangueira. Foi notável que a cada impulso de uma nova possibilidade, a menina 
se desprendia dos padrões antigos. Luiza começou a chorar mais e o elemento 
água que transbordava de seus olhos possibilitava ver o que estava escondido 
em suas máscaras de aceitação social.

O contato com os elementos da natureza, assim como pontua Piorski 

(…) habitam a imaginação. São um código de expressão da vida imagi-
nária. Imaginar pelo fogo é criar imagens e narrativas quentes, calóricas, 
agitadas, guerreiras, apaixonadas, acolhedoras (se fogo íntimo) e amo-
rosas. Imaginar pela água faz vicejar uma corporeidade fluida, entregue, 
emocional, saudosa e até melancólica, cheia de sentimentos, lacrimosa 
pela alegria ou pela saudade. Imaginar pelo ar é construir uma materia-
lidade das levezas, da suspensão, dos voos, fazer brinquedos expansivos, 
com coisas leves, penas, setas, sublimações do brincar. Imaginar pela terra 
é fazer coisinhas enraizadas no mundo, na vida social, no interior das 
formas, buracos, miniaturas, esconderijos, numa busca pela estrutura da 
natureza. (2016, p.19) 

E quando estes movimentos são acionados, as falas em suas diversas mani-
festações se revelam. Dar espaço à fala passa por sensibilizar a escuta. É preciso 
efetivamente criar lugar para que este processo de autonomia aconteça. Cabe 
valorizar a fala com uma escuta integral e presente. Entender o brincar e o 
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movimento corporal que advém destas manifestações deve ser visto como um 
elemento essencial ao desenvolvimento da criança e o desafio é desconstruir o 
papel do adulto como centro do processo de aprendizagem. A escuta precisa se 
humanizar e entrar em harmonia com os processos cognitivos, já que a fala e a 
escuta são de unidades funcionais cerebrais diferentes. Escutar genuinamente 
requer aquietar o ímpeto da resposta imediata, a escuta pede silêncio, assim 
como pontua Paulo Freire (2019 p. 114) quando diz que “no processo da fala e 
da escuta, a disciplina do silêncio a ser assumida com rigor e a seu tempo pelos 
sujeitos que falam e escutam é um sine qua da comunicação dialógica”. A escuta 
chama a voz que precisa ser dita. O silêncio pode estar cheio de contentamento 
ou de dor. Escutar a criança pode não ser lógico e por vezes é necessário ajudá-la 
a se expressar por imagens e metáforas. É preciso uma sensível conexão com o 
outro. A escuta passa pelo sensorial e pelo corpo que brinca, e “a importância do 
brincar é sempre a precariedade do interjogo entre a realidade psíquica pessoal 
e a experiência de controle de objetos reais. É a precariedade da própria magia, 
magia que se origina na intimidade, num relacionamento que está sendo desco-
berto como digno de confiança” (WINNICOTT, 1975, p.71).

Ouvir o corpo da criança é uma sensível forma de escuta: o olhar, a testa 
franzida, a rigidez de músculos, um sorriso, uma gargalhada, pernas e pés ao 
vento, sejam disparados por uma corda batendo, um risco de amarelinha no 
chão ou um brincar com si próprio ou com o outro. Esse corpo fala e por vezes 
grita sem emitir um único som. No brincar temos a possibilidade de observar 
e mediar os aspectos simbólicos contidos nas vozes dos movimentos que nos 
dão pistas de possíveis caminhos a serem construídos com o outro, assim como 
sensivelmente coloca Maria Amélia Pereira, quando diz que:

Conviver com as crianças brincando nos estimulava a compartilhar 
daquela condição de comunhão e unidade que se manifestava como uma 
presença a ser reverenciada. O arquétipo da unidade presente na entrega 
da criança ao seu brinquedo ou às suas brincadeiras cunhava em nós a 
complexidade deste tema. Estávamos nos iniciando a uma compreensão 
mais profunda do que acontecia verdadeiramente naqueles gestos que 
reuniam o menino e o brinquedo em uma coisa só (2013, p.30).

A escuta do corpo passa pelos movimentos que a criança traz, e assim, enten-
der o movimento e a conexão aos processos psíquicos da criança, atingem um 
nível profundo de compreensão e escuta.

Ao pensar em movimento e processos psíquicos me aproprio das pesquisas 
envolvendo Rudolf Laban, bailarino que não dissociava expressão corporal e 
emoção, e conectou aos seus estudos dos fatores de movimento à teoria das 
funções psíquicas junguianas, definidas como intuição, sentimento, sensação e 
intelecto que demonstram a forma como uma pessoa se relaciona com os outros 
e com o mundo. Motta (2006) entende que para Laban estas funções psíqui-
cas se manifestam corporalmente no movimento que a pessoa quer fazer, na 
maneira como ela usa tempo, fluxo e espaço, fatores que compõe o movimento. 
Através do movimento a criança atinge estágios psíquicos que a auxiliará em 
seus processos de desenvolvimento.

Pensando nesta tríade corpo – movimento – psique, Mary Starks Whitehouse 
(1969), desenvolveu o Movimento Autêntico, que parte de um movimento de 
impulso interno que possibilita a manifestação de elementos simbólicos a serem 
explorados no campo do inconsciente. Este denominador se baseia na técnica 
de abordagem terapêutica sistematizada por Jung e chamada de imaginação 
ativa, uma proposta de intervenção terapêutica por meio da arte, cuja prática 
possibilita a formação de imagens simbólicas capazes de auxiliar em processos 
psíquicos.

Uma brincadeira artística, seja, ela manual ou corporal oferece à criança uma 
experiência que poderá afetá-la em suas dimensões psíquicas. Larossa (2002, 
p.21) afirma que “a experiência é o que nos passa, o que nos acontece, o que nos 
toca (…). A cada dia se passam muitas coisas, porém, ao mesmo tempo, quase 
nada nos acontece”. Dentro deste pensamento, é possível dizer que as práticas 
artísticas contornadas por um sensível movimento de escuta possibilitam um 
potencial ambiente transformador para as necessidades emocionais da criança.

Confrontar as teorias relatadas com as práticas experienciadas oferece indí-
cios de possíveis caminhos a serem trilhados no desenvolvimento da criança de 
maneira sistêmica, acolhendo seus aspectos, físicos, cognitivos e emocionais. Tais 
investigações ainda seguem em caráter de pesquisa inacabada que vem se cons-
truindo no dia a dia e a cada momento, com novos dados, novos olhares e escu-
tas, compartilhadas com as meninas e os meninos que cruzam meu caminho.

“As crianças não brincam de brincar, elas brincam de verdade”. 
Mario Quintana 
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