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apresentação

Atualmente, as pessoas têm clareza sobre a estreita relação entre 
infância, brincadeiras e experiências. É senso comum que toda criança 
deve brincar e explorar o mundo ao seu redor. Por onde começar é que  
não está tão evidente assim. Hoje em dia, não é fácil organizar tempos  

e espaços que permitam um brincar espontâneo, livre, investigativo, 
de preferência em contato com a natureza, algo que dê à criança a chance 

de descobrir aos poucos quem ela é e, assim, assumir suas potencialidades 
num contexto social. Temos consciência do assunto, porém assumimos  

o desafio de proporcionar o livre acesso ao brincar infantil. Este livro 
valoriza boas práticas do brincar, procurando semear inspirações para fazer 

com que as crianças se encontrem com sua infância, que brinquem  
ao sabor de suas buscas e necessidades. Por acreditarmos no fundamental 
papel do brincar, reunimos aqui exemplos do trabalho de quem atua nesse 

sentido e possibilita que a aprendizagem pela experiência e o brincar 
espontâneo sejam a base do cotidiano das crianças. São autores 
que optaram por aprender com os pequeninos, que se reconhecem nessas 
experiências infantis e que compartilham suas vivências nessa produção. 

Os textos são, dessa forma, um convite a nos sentarmos no chão,  
ficando mais perto das crianças e, assim, de nós mesmos.
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“...que a importância de uma coisa 
não se mede com fita métrica 
nem com balanças nem barômetros  
etc. Que a importância de uma coisa 
há que ser medida pelo encantamento 
que a coisa produza em nós”
Manoel  de  barros
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Experimentação 
  pelas creanças:

por Marcos ferreira  santosa brincagogia sensível

prefácio
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“O verbo tem que pegar delírio”, nos destina o poeta pantaneiro, 
Manoel de Barros, poeta amado por muitos dos que aqui dividem 
suas experimentações conosco, os leitores. Qualquer semelhança 
não é mera coincidência. É uma frátria de pessoas que cantam 
seus modos possíveis de Ser e de compartilhar em cantos que se-
guem a indicação das mãos sensíveis: o verbo que delira empunha 
sua lira (e, portanto, depõe suas armas) e diz mais que palavras... 
canta. E como canto, tem o condão de nos en-cantar... isto é, provo-
car a necessidade de reencontrar nosso lugar primeiro, nosso  
canto, nosso lugar, nossa origem, nossa própria infância num 
modo de cantar que é somente nosso. E, por isso mesmo, parte  
do canto de todos. Em sua especificidade, torna-se universal.

Tal atitude – pois é disso que se trata, não se reduzindo a uma 
mera questão metodológica ou didática – funda-se numa ima-
gem e concepção de ser humano (um anthropos) que pri-
vilegia a construção cotidiana de nossa humanidade numa pes-
soa – na perspectiva da antropologia filosófica que a concebe 
como o campo de forças em tensão entre dois grandes vetores 
existenciais: de um lado, nossa subjetividade e seus desejos; de 
outro lado, a resistência do mundo concreto (Berdyaev, Mounier, 
Ricoeur, Durand, entre outros). A troca incessante entre esses 
dois vetores vai revelando o momento mítico de leitura em que se 
encontra a pessoa, diria Durand, no percurso formativo do que ve-
nho denominando de jornada interpretativa: um percurso formati-
vo de busca de sentido, busca de centramento e de plenitude exis-
tencial que se dá no processo de realização de si mesmo e 
que me permite uma determinada leitura provisória do mundo. Por 
isso, um processo dinâmico, intenso e sempre inacabado.

Ora, é precisamente essa pessoa que se encontra frente a 
nós numa situação educativa, com a sua capacidade 

própria e possível de ler o mundo naquele exato instante. 
Exigindo de nós uma atitude. Geralmente, despejamos centenas 
de toneladas de informação, conteúdos “historicamente acumu-
lados pela humanidade”, mas privados de sentido; centenas de 
páginas de um texto distante ou pela distância da tecnologia 
em “estratégias” virtuais (privadas de virtude) que nos “salvem” 
da imperiosidade desse apelo humano pelos olhos e cheiros de 
nossos aprendizes a nos exigir a mesma, antiga, ancestral e ne-
cessária referência humana: a nos exigir uma atitude.

A imperiosidade da situação educativa é a exigência de um 
simples “faça comigo” vivencial. Não se reduz à hierarquia do 
mando (“faça isto!”), da tarefa (im)posta, da imposição do auto-
ritarismo, da distância asséptica das “lições de casa” ou da mais 
evidente e cômoda ausência pela demissão do educador das 
suas responsabilidades como referência humana que dialoga e 
com-vive. Em-sina pelo testemunho de sua destinação (sua pró-
pria sina), o percorrer dos caminhos, os obstáculos enfrentados, 
fracassos e temporárias vitórias (aquilo que Bachelard chama de 
“honestidade intelectual”) que se manifestam pela exposição de 
sua pessoa. Assim, contribui para que o aprendiz descubra 
sua própria destinação e insiste para que ele, o aprendiz, siga 
seu próprio caminho, em sua própria sina. Como bem diz Geor-
ges Gusdorf, “o professor expõe a matéria e se expõe”. Fato irre-
dutível, incontornável.

Dessa forma, a vivência de uma situação em que os dois se-
res, educador e aprendiz, se encontrem, para além do diá-
logo verbal, dialoguem com seus corpos na situação concreta de 
uma experiência que os comunga, os coloca no horizonte da 
pessoalidade, na transversalidade das mesmas buscas, na ges-
ticulação cultural dos toques e expressões faciais, na membrura 
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(Merleau-Ponty) dos abraços, na abertura ao novo e ao desconhe-
cido, imprevisto e incontrolável do viver com alguém – conviver 
– mediados pelo caráter existencial e corporal do “fazer juntos”. 
Numa palavra, experimentação. Mais que saborear  
a experiência “tranquila”, é arriscar-se ao imprevisto da 
experimentação. 

Ver o que acontece, ouvir o aprendiz em suas tentativas, acer-
tos e erros, suas hipóteses, sua imaginação, tentar entender o 
processo, sem a angústia do educador em tentar controlar todas 
as variáveis e circunstâncias (o que não quer dizer, de maneira 
alguma, improvisação do educador no sentido inconsequente da 
palavra); pois para isso é necessária uma formação humanística, 
clássica e, ao mesmo tempo, quântica, que lhe possibilite lidar 
com a trama incerta do tecido (complexus) da situação, precisa-
mente, por conta de seu repertório corporal de vivências. Quase 
uma “pedagogia do arriscar-se”, concentrada no primeiro risco 
no papel em branco, na primeira pressão dos dedos na argila, 
no primeiro verso na criação poética, no primeiro som da im-
provisação sonora, nos primeiros passos brincantes da dança, 
na concordância das primeiras regras do jogo coletivo, 
no primeiro ato da brincadeira. Aquilo que Célestin Freinet, 
sabiamente, tratava de “tatear experimental” como nó indispen-
sável de sua rede de pescar chamada de livre expressão. E aqui 
é preciso advertir o leitor, uma vez mais – pois o terreno é move-
diço – que a livre expressão não se reduz ao laissez faire (“deixe 
fazer”, “largue pra lá”) inconsequente, ao voluntarismo ingênuo, 
como se fosse possível criar alguma coisa a partir do nada e sem 
a mediação do Outro, sem a articulação feliz da técnica (Hefaís-
to) e da sensibilidade (Palas Athena), no conhecimento da Arte 
(tanto no sentido artístico como no sentido alquímico). 

Pois bem, estamos tratando de uma experimentação que tem 
como matéria-prima a criação. Valorização e exercício do 
ser criativo que se revela no processo contínuo e inacabado de 
criar a si mesmo nas suas criações. Isto é, dar forma a algo que 
ainda não existia no mundo e que, a partir da materialidade das 
mãos sensíveis, lhe dá existência. Portanto, lembrando Sirlene 
Giannotti socorrendo-se da mestra Fayga Ostrower, se criar é 
dar forma, dar forma não seria formar-se? E esse processo criati-
vo não finda num possível substantivo, mas se torna gerúndio. 
Retomando uma ortografia arcaica em português: creança. 
Pois se trata de ser fiel ao Creador (seja qual for nossa concepção 
sagrada de criador, deus, deusa ou deuses) continuando a crea-
ção. É revelar a dimensão humanamente divina da criação na cre-
ação divinamente humana (Berdyaev). É isso que qualquer crian-
ça nos lembra (ainda que nossa racionalização nos faça esquecer 
isso para proteger nosso conformismo em relação à mesmice das 
rotinas e burocracias). Ela própria, criança como pes-
soa, é uma criação contínua, inacabada, e, ao mesmo tempo, 
criadora e criatura, construção cotidiana de si mesma, creança. 

Isso é o que nos dizem as borboletas de transformação, a pa-
nela de muitas tampas, a junção das partes fragmentadas do 
sofrimento num só coração, a sujeira e as melecas de quem põe 
a mão e o corpo todo na experiência, pois não se trata apenas de 
“colorir”, mas de penetrar no cosmos da tintura; nos passos da 
dança popular entendida sinceramente como vida brincante, o 
festejar do estar-junto e fazer-juntos (aisthesis), os quintais e ta-
tus-bolas de um universo gigantesco no pequeno mundo da in-
fância. Manoel de Barros, o poeta-natureza, novamente, nos ensina 
que os trastes desprezados no ínfimo das pequenas coisas, esse 
infinito das coisas pequenas largadas no chão, mijadas de orvalho, 
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têm a vocação de nos despertar o con-traste; e, então, a com-
preensão. Esclareço: não digo explicação, não digo didatismo 
cartesiano, não digo análise. Trata-se de compreensão.   

Então, o desafio nos parece ainda maior do que a simples pro-
posição de uma didática ou de uma metodologia educacional qual-
quer, submetida aos modismos intelectuais, acadêmicos ou edito-
riais. Como possibilitar essa experimentação pelas creanças?

É nesse momento que uma possível resposta nos adverte do ób-
vio ululante (saltitante aos nossos olhos!): “Ora, pois: brincando!”

O que é a brincadeira senão o ato recíproco de imbri-
car dois ou mais seres na mesma situação existencial? E o que 
é esse imbricamento senão o jogo lúdico do reconhecimento 
sem outra finalidade senão a experimentação de si e do outro? 

Sim, a brincadeira é a situação básica de experimentação 
pelas creanças. E aqui o educador é também creança... criação 
contínua de si mesmo, desde que aberto às aprendizagens 
que, de repente, acontecem no jogo desinteressado da convi-
vência. Haverá situação educativa mais profunda e mais signi-
ficativa do que aprender-se e aprender o outro ensinando-se e 
sendo ensinado pela pessoa da criança?

Aqui se desdobra o fato iniludível do caráter condutor do edu-
cador. Ele não é o detentor de nenhuma verdade travestida de 
“conteúdo historicamente acumulado pela humanidade”, mas, 
primordialmente, um mediador que efetua a condução do outro 
para que ele seja ele próprio e não uma outra coisa. Entender a 
educação como um fim em si mesma. Sem adjetivos, nem com-
plementos instrumentais, pois não se trata de educar para algu-
ma outra finalidade exterior ao próprio Ser (educar para o tra-
balho, educar para a cidadania, educar para a igualdade racial, 
educar para o mercado, educar para...). Educar significa  

Sim, a brincadeira  
é a situação básica  
de experimentação 
pelas creanças. 
E aqui o educador  
é também creança... 
criação contínua  
de si mesmo
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ex ducere, em latim, conduzir para fora, criar condições, prepa-
rar o terreno, cuidar para que o outro possa ser ele mesmo e as-
sim construir a humanidade de que é portador como potência, 
como possibilidade. Dar-lhe instrumentos para sua busca 
contínua de ser ele próprio. Daqui se depreende a qualidade 
socrática dessa condução, com seu componente anímico (ma-
trial, feminino, uterino, fecundo) do ofício das parteiras: maiêu-
tica. Dar à luz a si próprio pela condução do outro-educador. Ha-
verá prática mais libertária que essa? Seria, então, coincidência 
que tais educadores tenham sido tão brutalmente perseguidos 
ou assassinados pela figura patriarcal do Estado? Sócrates, Epi-
curo, Spinoza, Giordano Bruno, Francisco Ferrer, nossos anar-
quistas do início do século XX, entre tantos outros...   

Tal qual um Hermes psychopompo – como deus grego condu-
tor de almas, do reino dos vivos ao reino dos mortos e vice-versa, 
de diálogo entre os mortais e os deuses, entre os deuses, guardião 
e protetor dos caminhos e das encruzilhadas, patrono dos que 
efetuam trocas simbólicas: intérpretes, professores, comerciantes 
e ladrões; tal qual o Caronte, barqueiro ainda grego, ou tal qual 
Ganesha entre os hindus; Exu entre os iorubás, Francisco de As-
sis entre os cristãos, o Boto entre os ribeirinhos, a Chaupiñanka 
quéchua, o Chaski incaico, o Uakti amazônico e outros tantos 
mensageiros condutores.

Essa natureza de condutor é que se depreende do sufixo gre-
go gogos, como ocorre com o paidagogos, o condutor dos efebos 
aos centros de iniciação (thiasói). Mas o pedagogo ocidental 
tem natureza diversa do mestre autêntico, o Didáskalos. Por isso, 
sempre a “tentação” que ronda os pedagogos de plantão, 
em seu “furor pedagógico” (K. Kerènyi) de didatizar tudo. Como 
se somente ele pudesse “ensinar” alguma coisa ou tivesse com-

O jogo pedagógico  
é qualquer coisa  
menos jogo.  
A brincadeira  
educativa é  
qualquer coisa  
menos brincadeira
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petência para fazer o outro “aprender” o que, realmente, 
“interessaria” (no quadro de valores ocidentais predominantes: 
etnocêntrico, patriarcal, de lógica aristotélica e pensamento car-
tesiano no espírito capitalista da racionalização). Lembremos de 
imediato a tripla maldição do pedagogo em sua antiguidade 
clássica: é ele sempre um velho, um escravo e estrangeiro (M.
Manacorda). Carcomido pelo tempo, sem liberdade e estranho 
em terras estranhas.

Nesse contexto não há brincadeira que sobreviva, pois uma 
“pedagogia da brincadeira” transforma a brincadeira em instru-
mento para alguma outra coisa, ensinar algum conteúdo, produ-
zir alguma aprendizagem... o que quer dizer que se mata a brin-
cadeira e seu caráter lúdico e desinteressado ao torná-la 
instrumental. Assim como qualquer jogo deixa de ser jogo quan-
do se acrescenta o adjetivo serial killer: pedagógico. O jogo peda-
gógico é qualquer coisa menos jogo. A brincadeira educativa é 
qualquer coisa menos brincadeira.

Novamente, aqui cedo à tentação dos neologismos para tentar 
evidenciar o caráter problemático dessas apropriações indevidas 
na cultura escolar e seu desenfreado escolacentrismo. Seria dese-
jável, saudável e muito mais criativo uma brincagogia. 

A provocação do termo brincagogia significa, como educador, 
conduzirmos nossas crianças (e por que não também nossos ado-
lescentes, jovens e idosos?) à brincadeira, à experimentação das 
creanças, de maneira lúdica, livre e desinteressada para que pos-
sam exercitar essa busca de si mesmos na descoberta do seu 
mundo interior na exploração do interior do mundo, velho adágio 
gnóstico que nos escapa dos livros ancestrais cheios de fungos e 
páginas amareladas nas prateleiras do esquecimento.

Mas ainda falta ressaltar um outro aspecto importante nes-

sas atitudes que veremos desenrolar nas páginas seguintes des-
te saboroso livro de experimentações, creanças, crianças e brin-
cadeiras de quem valoriza quintais, ruas, tatus-bolas, escolas 
diferenciadas e educadores e educadoras brincantes, bem con-
duzidos pela organização efetiva e afetiva de uma ancestral irmã 
(sóror) de alma, Soraia Saura, e o renascimento sob o canto dos 
melros de uma Renata Meirelles.

Nada disso de que tratamos até aqui fará sentido se não houver 
uma grande dose de paixão na atitude. Paixão pelo outro, 
paixão pela pessoa pequena (a única coisa que nos difere é  
a estatura e a juventude acumulada, como diria uma saudosa 
aluna nas minhas aulas de música & memória na terceira ida-
de), paixão pelo sonho que se realiza no cotidiano dos dias.  
E aqui é preciso salientar que estamos a quilômetros de distân-
cia das pieguices travestidas de autoajuda, que apelam para  
o sentimentalismo barato e só evidenciam a inconsistência das  
(de)formações, fragilidade teórica e inconsequência das impro-
visações negligentes e usurpadoras da infância. Não se trata 
aqui do “amor” como artigo de consumo disponível nas revistas 
pedagógicas, prateleiras de hipermercados epistemológicos ou 
suplementos femininos da mídia impressa e televisiva.

Como lembra o psicanalista, Sándor Ferenczi, a etimologia é 
um substituto das perguntas infantis sobre a origem, e nos ajuda 
a recuperar o sentido perdido pela usura estereotipada das con-
venções sociais massificadas, sendo, portanto, importante ins-
trumento hermenêutico (isto é, de interpretação). 

A palavra “amor” se compõe, em latim, do negativo “a” e do 
substantivo “mors” (morte). Portanto, o amor, em seu sentido eti-
mológico é o apelo de vida (Eros) contra a morte (Thana-
tos), a não morte, a não paralisia, o não conformismo, a não adap-
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tação. O amor é o sentimento provocativo que nos vivifica e nos 
re-anima, nos preenche de anima, de alma, de sensibilidade.

Portanto, só quem tem sua sensibilidade desperta e 
refinada pelo exercício constante da diferença, da pluralidade e 
da multiplicidade de linguagens é que conseguiria desenvolver 
essa paixão em sua atitude. Como também nos lembra o filósofo 
que tanto me inspira, Maurice Merleau-Ponty, não nos tornamos 
revolucionários por argumentação lógica, mas por indignação.

Essa educação de sensibilidade, ou ainda uma “pedagogia 
do envolvimento” (em contraposição às ideologias do “desen-
volvimento”), consiste:

1. em primeiro lugar, em descobrir seu próprio caminho de 
formação; 

2. em segundo lugar, em reconhecer a potencialidade de que 
é portador (sua humanitas), sua condição de possibilidade de 
ser humano, ou seja, de construir e realizar em si mesmo sua 
própria humanidade; portanto, optando, conscientemente, por 
tentar deixar de lado o caminho da barbárie; e 

3. em terceiro lugar, em efetuar o reconhecimento simultâ-
neo de sua singularidade (pessoalidade) e de sua pertença a 
um coletivo (grupo social e cultura), conviver com a diferença, 
intencionalmente, desejando a contínua aprendizagem de ou-
tros possíveis modos de ser.

Essa “pedagogia” não se ensina e não ensina. Não será objeto 
de formações nem iniciais nem “em serviço”. Não se reduz às polí-
ticas públicas e escapa a todos os índices e estatísticas. Não é do 
domínio das demonstrações nem das argumentações lógico-mate-
máticas. Não se restringe às explicações causais. E, no entanto, é 
a experiência pedagógica mais radical em sua plena contingência 
e imprevisibilidade; pois nesse terreno não há fórmulas nem mode-

los de antemão. Tudo está por construir e, ao mesmo tempo, o per-
curso já está dado desde a origem do sapiens. 

E no que consiste, pois, esse encontro?
Uma velha educação de sensibilidade, como ve-

nho discutindo há alguns anos, que consiste no encontro furtivo de 
um possível aprendiz com um possível mestre, apresentador do 
mundo, mediados pela corporeidade de ambos no campo de forças 
da construção da pessoa, como processo de iniciação. 
É que há um “mestre” possível  (no sentido ancestral do termo), 
que nos apresenta as várias possibilidades de ser, numa “apresen-
tação do mundo”: reconstituição da paisagem ancestral e, ao mes-
mo tempo, sugestão ao engajamento existencial e comunitário. 

E, por fim, estamos no terreno do sensível, que é o elemento 
indispensável para evitar que a razão e nossa capacidade refle-
xiva se tornem um Prometeu titânico como obsessão heroica 
(ainda que filantrópico), ou o monstro irracional de um Frankens-
tein que a ciência produz (e sua matriz mítica no Golem judaico) 
ou ainda o Fausto contemporâneo que vende sua alma em fun-
ção de sua ganância e orgulho (A. Filipe Araújo). Não se trata, 
tampouco, de nenhum elogio à irracionalidade, como poderia 
inferir o leitor mais apressado e superficial; mas de maneira pa-
radoxal, como já sugeriu Gusdorf, não é mais a ocasião de uma 
luta da razão contra o mito, mas de o mito salvar a razão. 

A compreensão mais profunda que o sensível nos possibilita 
humaniza a reflexão, precisamente porque se trata de uma sen-
sibilidade como organização de nosso campo percepti-
vo (permitindo a reversibilidade entre todos os sentidos: visão, 
olfato, tato, paladar, audição, cinestesia, intuição etc.); ou seja, 
num determinado estilo de configuração simbólica que nos per-
mite ter acesso, pela potência poética imaginante, a determina-
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dos estratos de significação e sentidos (imaginário). 
Quanto mais se refina essa sensibilidade pelo exercício, mais 
o intelecto recupera sua saúde numa intelecção amorosa (inte-
lectus amoris), numa cognição que recupera sua etimologia 
como cocção, aquela mesma cocção das panelas (de muitas 
tampas!), sobre o fogão, cozinhando os elementos num preparo 
alquímico em que se fundem ingredientes, se tempera com 
especiarias até chegar ao seu ponto correto: o ponto do meu 
próprio estilo culinário, provando a cada momento o sabor, o 
tempero, a textura, a temperatura, a consistência, o cheiro, a 
beleza... sem a experimentação não há cozinha. Sem a brinca-
deira das panelas não há gastronomia. 

E aqui não termina o ofício culinário da cognição, espécie de 
ferreiro (Hefaísto) alimentar. O prazer maior de quem cozinha e 
prepara um determinado prato é, precisamente, compartilhar o 
alimento preparado sobre a mesa da amizade.

O brinde do vinho do sensível é o elemento dionisíaco que 
nos alivia o árduo e, ao mesmo tempo, prazeroso trabalho.

O canto com todos é o momento seguinte que nos irmana e 
atesta, uma vez que, como nos afirma Gaston Bachelard em sua 
obra A poética do devaneio: “Se déssemos ouvidos ao psicana-
lista, definiríamos a poesia como um majestoso Lapso da Pala-
vra. Mas o homem não se engana ao exaltar-se. A poesia é um 
dos destinos da palavra”. 

Que a poesia da experimentação pelas creanças nesta brin-
cagogia sensível das experiências, aqui compar-
tilhadas por essas pessoas, sirva de alimento, vinho, canto e 
poesia para os sedentos de algo mais que uma receita insípida 
de didática, metodologia ou modismo.

O verbo tem que pegar de-lírio. E florescer.

A compreensão 
mais profunda  
que o sensível  
nos possibilita  
humaniza a reflexão

Marcos Ferreira Santos é professor de mitologia da Faculdade de Educação da USP e coordena o Lab_Arte
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“Entendemos que o conhecimento pode ser 
obtido pela experimentação, com relações 
de causa e efeito, e conclusões de inferência 
lógica. Mas também sabemos que ele pode 
ser adquirido pela poesia, pelo subjetivo  
da memória, pelo sensível e no intangível”
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introdução

Primeiras reflexões por soraia  chung saura
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“A figura do homem permanece apesar das piores desfigu-
rações, das piores alienações, ela é aquilo sobre o que, final-
mente, se fundam todos os métodos possíveis”.

(Gilbert Durand)

Um baú bem simples, de madeira, muito bonito. Sem fecha-
dura, porque seu conteúdo está sempre disponível. Com rodinhas 
nos pés, cordas nas laterais, para que circule com bastante mobi-
lidade. No seu interior, os materiais estão dispostos de ma-
neira lúdica e criativa, com compartimentos secretos, aguçando a 
curiosidade de quem se dispõe a percorrer seu interior. Seu con- 
teúdo apresenta ferramentas próprias para a confecção de objetos, 
bem como materiais que permitem a elaboração de propostas di-
versas. Materiais de costura, de jardinagem, de leituras, de mar-
cenaria, tecidos variados e coloridos, tudo cabe nesse baú e tudo 
pode sair dele. Por isso seu nome: baú de possibilidades.

Este livro se configura tal e qual este baú, como uma pin-
tura de muitas mãos: somos educadores e professores em 
campos de atuação tão diferenciados como podem ser as salas 
de aula, os projetos sociais, as universidades e outras instân-
cias educativas. Valemo-nos de muitas técnicas e materiais, 
oriundos de áreas do conhecimento variadas, mas nunca nos 
esquecemos de que essas técnicas, quaisquer que sejam elas, 
estão a serviço da humanidade, e não o contrário.

Em comum, o fato de não nos contentarmos com as cores 
planas de que normalmente a educação se reveste, com 
uma pedagogia recheada de fórmulas porém esvaziada de sen-
tido; mas de nos fartarmos de cores e misturas enigmáti-
cas, experimentando e buscando, cada qual em seu local de 

atuação, o essencialmente humano, profundo, complexo e belo. 
Consideramos assim que qualquer um que veja, sinta e viva a 
educação como uma experiência plena, diferenciada, salpica-
da de possibilidades transformadoras, poderia ter participado 
em conjunto de nossos encontros reflexivos. 

Entendemos que o conhecimento pode ser obtido pela experi-
mentação, com relações de causa e efeito, e conclusões de inferên-
cia lógica. Mas também sabemos que ele pode ser adquirido pela 
poesia, pelo subjetivo da memória, pelo sensível e no intangível.

Sob essa perspectiva é que optamos por textos que resga-
tassem a nossa memória individual, com relatos de experiên-
cia, não aquela que disseca o objeto em mínimas partes, mas 
a experiência de encantamento do mundo. Ancestralidade e 
memória, práticas esquecidas e reavivadas, que reconhecemos 
como constitutivas de nossas ações atuais. Os textos são as-
sim leves, com pinceladas de teoria somente se esta nos 
aproxima do divino existente em cada um de nós. Também é 
sobretudo por acreditarmos na experiência sensível e intuitiva 
que eles se revestem de muitas imagens – poéticas –  que, 
unidas ao cuidado das ilustrações, nos inspiram. 

Apresentamos aqui nossas sistematizações, documenta-
ções e reflexões. Esperamos que elas possam colorir outras 
discussões, penetrando nos ânimos de reuniões pedagógicas 
coletivas, que outros tantos se vejam nesse desenho – sabemos 
que ele será um espelho de outras narrativas existentes. Que 
ele dissemine a prática do prazer e da beleza. Que os lugares 
possam ter tons mais fortes com sua presença e que as 
crianças se beneficiem, pela mediação dos diferentes matizes 
que são as histórias de vida de seus professores.





do meu quintal  por renata  Meirelles

O infinito
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Quem inventou o quintal era um bom conhecedor de crian-
ças. O intrigante é saber por que tratamos os quintais por fun-
dos. Algo fundo, na lógica, é algo com profundidade, com dese-
jo de mergulho, e deveria estar embaixo da casa e não atrás 
dela. Talvez aí esteja a chave: um quintal nos convida a sermos 
profundos, a mergulhar nele. É local para fazer o que se quiser, 
na hora em que se quiser, longe dos olhares adultos e com a li-
berdade de tentar, arriscar, explorar, construir, destruir, enfim, 
ser. Já viu profundidade maior que essa? 

É lugar para construir casinhas, fazer cantinhos de guardar se-
gredos, colecionar pedrinhas e pequenas descobertas, machucar 
os joelhos, esperar a fruta do pé, ficar sozinho no país das formigas 
e correr atrás da bola. Lugar de martelar a roda do carrinho, usar a 
capa do super-herói, ver boiar uma porção de coisinhas e tropeçar 
nas raízes. Lugar de criar coisas para lembrar mais adiante.  

Um lugar assim só podia ficar mesmo nos fundos, afastado 
de plateias, de preferência sem muita ordem nem lógica. 

Não é que as crianças queiram fazer tudo em segredo, mas 
com adultos em volta, sempre ansiosos para dar suas aulas sobre 
qualquer passo infantil, fica chato construir um “dessaber”. 

Essas construções devaneantes da infância carecem de li-
berdade, de espaço interno e de espontaneidade, caso contrá-
rio não chegam a ser profundas. Falando mais do óbvio, isso se 
chama brincar.

Mas adulto é assim, tem mania de querer ensinar. Gosta de 
explicar o nome da árvore à qual pertenceu aquela folha caída no 
chão, comparar a cor dela quando seca e quando ainda pendura-
da na árvore, sentir o cheiro, o tato, construir uma obra de arte 
com essa folha e, se possível, criar um pequeno dicionário de 
folhas caídas. Rega a criança de saberes sobre o tema. Enquanto 

a criança só queria olhar a folha, admirar um “dessaber” dela. 
Mesmo quando não há uma pergunta, o adulto responde algo. 

Fazendo junto 
Certa vez um professor de etnia xavante me confessou: “Vocês 

professores brancos falam demais!” E como eles xavantes ensi-
nam as crianças? Fazendo junto. Permitem que elas os acompa-
nhem mato adentro na busca de cipó para tecer cestas. Na hora 
de tecer, os adultos o fazem sob o olhar atento de quem estiver 
interessado, de quem foi atrás, desejoso desse saber. Tecem em 
silêncio, sem criar regras nem explicações sobre cada etapa. Per-
mitem que os olhos aprendam primeiro que as mãos. Deixam que 
a criança dê seus próprios sinais de que se sente apta a tecer e, 
sozinha, vá reunindo as palhas a seus pés, imitando os gestos e 
construindo suas tentativas. Caso o resultado não chegue a ser 
uma cesta de fato, tudo bem, nem era esse o objetivo do momento, 
portanto não carece repreender a criança pelo resultado. 

Nos quintais, esse jeito xavante de ser também tem espaço. 
Criança quando ensina uma brincadeira para outra criança não 
precisa das palavras, faz. Começa a brincar e permite que o novato 
assuma o papel do “café com leite”. Genial essa sabedoria do “café 
com leite”. Ele pode estar dentro da brincadeira tentando, fazendo 
e jogando de fato, porém, caso erre, ninguém irá recriminá-lo – afi-
nal, ele é apenas o “café com leite”, aquele que pode errar sem que 
o jogo se encerre. A partir do momento em que esse sujeito sentir-
se apto a jogar “à vera” – o que é sempre um desejo, já que ninguém 
quer passar a vida como uma sombra invisível –, será ele quem 
dará os sinais de que está preparado, de que se sente forte e sabe-
dor de todos os componentes daquela brincadeira. Um respeito  
ao tempo do saber, fazendo junto.
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“Nos fundos do quintal era muito 
riquíssimo o nosso dessaber”
Manoel  de  Barros

©

©  Renata meiRelles
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No quintal, a criança mais velha enche o peito e alegra-se ao 
ver quantos saberes cabem dentro dela. Gosta de ajudar o menor, 
uma forma de crescer ainda mais, de ajustar os gestos. O menor 
gosta de almejar ser um dia o maior e saber fazer tantas coisas. 

Eu tive meu quintal, fiz muito bolo de terra vermelha enfeita-
do de marias-sem-vergonha, alcancei altura nos topos de árvo-
res que me davam a grandeza da minha liberdade, cavouquei 
chão, fiz esconderijo, arrumei panelinhas em prateleiras de ren-
das vermelhas, pedalei por horas no mesmo trajeto circular, dis-
cuti com irmãs e primos as condições da entrada de um novo 
membro no nosso clubinho, nadei em bacias, pendurei roupas de 
boneca em varais entre árvores, subi no muro e na vida.

Garantir o que garantiram para nós seria o óbvio necessário. 
Manter livre o acesso ao fundo do quintal deveria ser permi-

tido, pelo menos na escola. Na Educação Infantil, então, essa é 
uma questão de sobrevivência. 

Brincar se aprende brincando
Acalmem os ânimos e acreditem no brincar. Não vamos sair 

por aí insistindo com os professores dos nossos pequenos que 
ensinem uma porção de coisas a eles. Os professores podem 
achar que o que as crianças fazem não é importante e ficar lhes 
empurrando conhecimento goela abaixo – para elas, que ainda 
nem sabem perguntar, investigar e explorar. Isso é grave. 

Vamos priorizar a ideia de ouvir mais as crianças. Acredi-
tem, brincar é a mais indicada forma de aprender, só que brin-
car se aprende brincando. 

As crianças pedem escolas com fundos de quintal, em que 
possam sentir-se em seu habitat e descobrir mais para a frente 
que têm histórias e lembranças para contar.

O fundo de quintal na escola significa árvores, terra, grama, 
crianças de idades diferentes fazendo coisas em conjunto. Signi-
fica não interromper o que está sendo explorado, investigado e 
construído para passar para uma nova atividade. Significa, in-
clusive, não se pautar apenas por planejamentos rígidos, atuar 
com sensibilidade e criatividade, escolhendo atividades como 
contar uma história no momento certo, tocar um instrumento, 
construir algo com os próprios olhos e mãos, algo que permita à 
criança olhar, querer saber o que está sendo feito, perguntar e 
aprender no tempo dela.

Ter onde subir, deitar, esperar, correr, voar, encantar-se – e 
isso significa morrinhos, sombra, plantas e muitas curvas.

Cuidado, não vamos deixar que nossas escolas sejam como 
“um relógio com o tempo enferrujado dentro”, em que os pontei-
ros funcionam, mas não estão de acordo com o tempo certo.

No fundo, no fundo, acho que todos temos os nossos quin-
tais mantidos em sigilo, só não os acessamos tanto. Quem po-
deria nos ajudar a acreditar neles? Os poetas estão tentando. 
As crianças estão esperando.

©  Renata meiRelles

© ©
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...brincar é a mais  
indicada forma de  
aprender, só que brincar 
se aprende brincando

©

©  Renata meiRelles
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É lugar para construir casinhas,  
fazer cantinhos de guardar segredos...

©© ©

©  Renata meiRelles
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O Projeto Brincar, destinado às educadoras de oito Centros de 
Educação Infantil – CEIs – de Heliópolis e iniciado em março de 
2008, tem sido um constante desafio. Por onde começar a pele-
ja? Pelas lembranças da infância? Haveria um lugar onde pode-
riam caber nossas lembranças afetivas? Quais memórias pode-
riam ser revividas e compartilhadas entre todos? As brincadeiras 
de infância do próprio grupo foram o ponto de partida. Escolhe-
mos uma caixinha como lugar secreto onde poderíamos com-
partilhar o lume das nossas vivências de infância; reacender a 
brasa adormecida das memórias, raízes e saberes; revolver e es-
timular nossa cultura. Uma caixinha adornada, um relicário... 
pequenos escritos, desenhos e fragmentos de nossa memória 
lúdica. Um universo de brinquedos e brincadeiras, representa-
do dentro e fora dessas caixinhas, com linha, tesoura, barban-
te, tecido, papel e cola, surgiu para desafiar a memória, encora-
jar gestos, relembrar e compartilhar histórias, dando forma às 
ideias, recriando a vida com sensível expressão. 

Num clima de integração entre o grupo de participantes e 
nós formadoras, incluímos novos desafios a cada encontro. 
Cada elemento expressivo (papelão, tecido, madeira, corda 
etc.) transformava-se em brinquedo. Juntos alinhavamos his-
tórias, costuramos emoções, recortamos conquistas, transfor-
mamos dificuldades... 

Papelão vira casa, casca, ninho... a cabana enfeitada de fo-
lhas e galhos. Com tecido, faço a rede que vira barco, balança e 
bote. Bonecas de retalho do tamanho da criança ou do tamanho 
das minhas mãos. Parece a Júlia, o jacaré, o bicho-papão. Pare-
ce até que fala. Acho que eu ouvi: fala de estopas e botões. De 
seus miolos saem cabelos de lã. Joguei pra cima, boneca acro-
bata, brinca com o vento. Olha a ciranda! Dá a mão pra Maria, 

que dá pra Alzira, que dá pra Miranda, que dá pra Patrícia, que 
tá lá no CEI... inventando um jeito novo velho de brincar... de 
balançá, de se embruiá, de cabaninha, de jogá a boneca pra 
cima, de se encantá. Que a hora é agora de brincar.

A preciosidade dos encontros aquecidos por rodas e cantigas 
traz sensações de alegria, fortaleza, reinado, suspense e tantas 
outras, reacendidas na memória de nossos espaços e tempos de 
brincar. Em cada vivência observamos algumas relações de en-
volvimento e de aprendizagem que evidenciam a experiência e 
lhe dão sentido, modificando ações cotidianas. 

“A gente aprende com o olhar, com a expressão. A gente ga-
nha com o que a criança traz, a gente ganha o dia! Tem uma li-
gação muito forte!” (cozinha) 

“Concordo que o brincar não precisa ter objetivos tão comple-
xos. Estamos nos esquecendo das coisas simples!”

Para Bondía, em toda experiência há um saber: “[...] o que se 
adquire no modo como alguém vai respondendo ao que vai lhe 
acontecendo ao longo da vida e no modo como vamos dando 
sentido ao acontecer do que nos acontece. No saber da experiên-
cia não se trata da verdade do que são as coisas, mas do sentido 
ou do sem sentido do que nos acontece. E esse saber da experi-
ência tem algumas características essenciais que compõem, 
ponto por ponto, o que entendemos como conhecimento”.   

 
Ana: Esta experiência que “nos acontece” tem deixado marcas 
e nos levado ao encontro de tantas outras marcas cheias de afeto 
que nos ajudam na apropriação de nós mesmas e de nossa vida. 
Me recordo do sabor do ”azedinho”, aquele trevo de três folhas, 
matinho, que eu e a amiga Andréa usávamos para fazer comidi-
nhas lá em São Vicente, nos quintais de nossos avós vizinhos. As 
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“Lanche com brevidades, brincadeiras  
e escadas de Jó que jogavam caxangá. 
E lava, lava, lavadeira  
Que o coqueiro balançou.  
Mas corre cotia  
que professora não é tia 
Educa e constrói  
Monta e desmonta  
Canta, brinca, pinta, reflete, cuida”
© ana leite, letícia zero

© © ©
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   Caixinhas feitas pelo grupo
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caretas que fazíamos ao saborear tal alimento eram o oposto da 
sensação de felicidade e completude de estarmos ali.

Lindalva: Brincar de boneca de papel no jardim da Dona 
Rosa era uma felicidade... Na metade dos anos 60, muitas brin-
cadeiras da minha infância foram vividas na rua onde morava, 
na Mooca, bairro da cidade de São Paulo. A rua ainda era o espa-
ço para fazer amigos e compartilhar brincadeiras. Naquela épo-
ca eu era uma menina tímida e, mesmo compartilhando de 
oportunidades únicas na convivência com os amigos, gostava 
muito de ficar sozinha. Para viver a minha solidão eu adorava 
correr para o jardim da minha vizinha, a Dona Rosa. Dona Rosa 
era costureira e sempre me recebia com largo sorriso. Naquele 
pequeno espaço de jardim, eu ficava livre e podia brincar horas 
com a minha boneca de papel. A boneca tinha roupa de praia; 
de passear aos domingos; calçados para todas as estações; mui-
tos vestidos, blusas e acessórios. As perfumadas roseiras, as 
espadas-de-são-jorge e o gramado me ajudavam a compor o ce-
nário para que a minha boneca e eu pudéssemos inventar e re-
criar muitas histórias. As roupas de inverno da boneca eram as 
minhas preferidas, e eu ficava imaginando como poderia ser vi-
ver num lugar muito frio e com neve. Muitas vezes misturava as 
roupas de inverno com as roupas de verão; as roupas de outono 
com as roupas de inverno; e eu achava essa brincadeira muito 
divertida. A minha boneca era a mais bonita da rua, e nós duas 
morávamos num belo jardim. Quando precisava voltar pra casa, 
guardava o meu precioso tesouro em um envelope com muito 
cuidado, cada pedacinho uma joia rara. Vivi esses momentos 
com muita felicidade, e a brincadeira era o meu principal alimen-
to. Naquele tempo, com os pais trabalhando fora o dia todo, fica-

va bastante à vontade com a vizinha que me acolhia e me deixa-
va livre para que pudesse desvelar o meu universo de criança. 

Biba: Minhas brincadeiras preferidas na meninice eram o 
que alguns classificam como arte. Rita, minha amiga preferida, 
com ela ampliei meu território. Saíamos à deriva à procura de 
alguma ”arte”. Deitadas na calçada lá na Brasilândia, olháva-
mos para a favela e escolhíamos um barraco a esmo. Após ten-
tar adivinhar como seria e quem habitava aquele lugar, partía-
mos. Sem avisar ninguém, pois era impossível um adulto 
entender a brincadeira. Passávamos por pedras e pequenas 
pontes, que até hoje se erguem em meus devaneios. Chegando 
lá era como se fosse a cidade das crianças: casas pequenas 
com tudo dentro, crianças cuidando das menores, às vezes fo-
gão de lenha, cachorros, gatos, patos e galinhas. Toda casa ti-
nha uma rede e o quintal era comum. Ficávamos lá. Fazíamos 
amizades, cozinhávamos arroz duro, ajudávamos a estender as 
roupas, a cuidar do bebê, que era nosso filhinho. Brincávamos 
de casinha de verdade. E os adultos? Trabalhando na cidade. 
Às vezes eu era tomada por um susto ao lembrar das mães que 
deveriam estar desesperadas lá na baixada, mas a Rita tinha 
um argumento que me convencia: “Se vamos apanhar de qual-
quer jeito, então vamos ficar mais”. Ao voltarmos, em silêncio, 
a surra era certa, mas era certo também que faríamos de novo. 

Nosso recorte com base na caixa de tantas preciosidades 
tem nos apresentado provocações que nos orientam a sensibili-
zar, fortalecer e ampliar um processo em andamento, num es-
treito comprometimento com o brincar significativo, muito par-
ticular do universo da infância, que almejamos fazer crescer nas 
CEIs de Heliópolis.

Caixinha de preciosidades





brincar do que quiser ou do que for possível?  por telma scott

Recreio:
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O recreio escolar é o momento mais 
aguardado pela maioria dos alunos

© ©

© soraia saura e amanda basani
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Recreio, intervalo de aula ou hora de parque: independente-
mente do nome adotado, é o espaço de tempo previsto na roti-
na escolar para os alunos lancharem, brincarem e conversarem, 
normalmente sem o acompanhamento do professor, que, por 
sua vez, também aproveita para conversar e descansar. Em ge-
ral, alunos e professores passam o recreio em locais distintos: 
professores na sala dos professores e alunos na área externa da 
escola. Dessa forma, os professores não observam, não mediam 
nem imaginam o que ocorre nesse momento. Tal função cabe 
ao bedel, monitor ou inspetor de alunos. 

Para a maioria dos alunos, o recreio é o momento mais aguarda-
do durante o período em que estão na escola. É a hora do lazer, da 
livre escolha, de fazer o que se tiver vontade. Será? O recreio escolar 
possibilita a livre escolha ou determina e direciona a escolha? 

Na verdade, a “livre escolha” do aluno é delimitada por algu-
mas variáveis:

• tempo. Qual a duração do recreio? O que é possível fazer 
nesse intervalo de tempo?
• espaço físico. A céu aberto? Coberto? Isso condiciona 
as escolhas às condições climáticas. Cimentado ou gramado? 
Emparedado ou arborizado? As possibilidades de escolha são 
influenciadas por essas características.
• organização do espaço. Se o espaço é vazio, as 
opções dos alunos ficam entre vivências corporais que envolvem 
correr, perseguir, lutar, empurrar e, por vezes, terminam em confli-
tos. Vozes experientes diziam que “brincadeiras de mão não aca-
bam bem!” Se no espaço há materiais, eles mediam as relações e 
estabelecem algumas regras. Por exemplo: se há uma bola, o jogo 
pode ser futebol e formam-se dois times, com uma meta estabele-
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cida: fazer gol. Se há uma corda, uma dupla bate para uma ou mais 
crianças pularem. Tocou na corda dá a vez para outra criança.
• pessoas que interagem nesse espaço- 
-tempo. O recreio é organizado por faixa etária? Todas as 
turmas podem interagir nesse momento? É possível escolher 
com quem brincar ou conversar? Irmãos podem ficar juntos? 
Como as crianças se relacionam nessa hora? Como elas se rela-
cionam com os bedéis ou responsáveis pelo recreio?

 Portanto, as possibilidade de escolha dos alunos no recreio 
são determinadas pela relação entre os fatores tempo, espaço, 
organização espacial e relações interpessoais. 

Estudo de caso
Em uma assessoria prestada a uma escola do Estado de São 

Paulo, a equipe de direção e coordenação apontou a necessidade 
de reduzir o tempo de recreio das crianças (de 7 a 10 anos) de 20 
minutos para 10 minutos, pois elas brigavam muito, ofendiam 
umas às outras (situações de bullying) e destruíam a escola. Após 
o recreio o chão do pátio ficava forrado de papéis de lanche e de 
balas; nos banheiros havia bolinhas de papel higiênico grudadas 
no teto (para quem não sabe, a técnica é bem simples: basta fa-
zer a bolinha, molhar e arremessar no teto que gruda!), as portas 
eram quebradas, os trincos retirados. Ou seja, os alunos arruma-
vam o que fazer com as escassas alternativas que lhes estavam 
disponíveis. Quando as alternativas para brincar são mais atra-
entes, ninguém vai “perder tempo” bagunçando o banheiro. 

A equipe de assessoras questionou se as crianças tinham alter-
nativas para brincar, o que rapidamente foi negado, pois, caso isso 
acontecesse, não tomariam o lanche. Com base nesse quadro, foi 

As escolas devem 
ficar atentas para 
garantir o direito de 
toda criança brincar
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proposto aos coordenadores que repensassem possibilidades de 
brincadeiras para as crianças. Estes conversaram com os alunos 
sobre os desejos que tinham para esse momento. Com base nisso, 
foram disponibilizadas bolas, cordas, bambolês, mesa de pingue-
pongue (raquete e bolinha), mais cestos de lixo foram espalhados 
pela área do pátio e ampliou-se o tempo de recreio de 20 para 30 
minutos, sendo 10 para o lanche. A escola começou a ficar mais 
limpa e mais cuidada. 

Alguns conflitos surgiram, todos relacionados a discussões 
acerca de regras de jogos que não eram respeitadas ou a disputas 
por materiais e por espaços de brincadeiras. Foi necessário orga-
nizar um rodízio das quadras e pátios, a fim de que todos pudes-
sem usufruir das alternativas propostas. A mediação dos conflitos 
concentrava-se no aspecto educacional e não mais na supervisão 
das ações dos meninos e meninas que “destruíam” a escola. Os 
professores relataram às assessoras que, agora, os alunos volta-
vam cansados e suados do recreio, mas que conseguiam se con-
centrar mais rapidamente em comparação ao período em que não 
brincavam. As energias eram canalizadas para as brincadeiras e 
depois para a realização de propostas dirigidas de aprendizagem.

A intervenção realizada nessa escola possibilitou a reflexão 
por parte da equipe de coordenação e de professores acerca da 
necessidade de se oferecer escolhas para os alunos no recreio.  

As escolas precisam entender o recreio como um tempo im-
portante, que necessita ser planejado, no sentido de possibilitar 
escolhas diversificadas, experiências corporais e interpessoais, e 
condizentes com a faixa etária dos alunos. A brincadeira perdeu 
espaço em nossa sociedade e as escolas devem ficar atentas para 
garantir o direito de toda criança brincar. O recreio é, sem dúvida 
alguma, o intervalo de tempo em que ela pode fazer isso.
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Nasci a 400 km do Rio de Janeiro, em São Paulo. Escrevo 
assim porque era exatamente como me sentia na infância e em 
parte da adolescência. Um garoto com dupla cidadania. Minha 
mãe, carioca da gema, casou-se com um jovem engenheiro 
paulista e veio morar em São Paulo no final dos anos 50.

A sensação era de que vivíamos em um bairro afastado da 
Zona Sul carioca. Um bairro sem praia chamado Higienópolis.

Cresci comendo feijão carioca, tomando mate gelado e ou-
vindo muita música, especialmente bossa nova. Viajava sem-
pre ao Rio, aí incluídas as longas férias escolares de verão e 
mais um mês no inverno.

Eu era absolutamente apaixonado pela cidade. Seu clima, suas 
praias, o charme e o bom humor de seu povo, sua natureza, sua 
musicalidade e sua elegante arquitetura me deixavam tonto.

O Rio de Janeiro para mim
Para mim o Rio de Janeiro é que era o avesso do avesso do 

avesso. Como boa parte da colônia judaica, meus avós mora-
vam na praia do Flamengo. No prédio antigo que ficava entre 
uma igreja e um supermercado chamado Gaio Marte, cujo lo-
gotipo era um disco voador.

Bem perto dali, ao lado do aeroporto Santos Dumont, está o 
MAM – Museu de Arte Moderna do Rio de Janeiro. Um museu 
desenhado por um gênio da arquitetura: Affonso Reidy. Dentro 
de um parque planejado por outro mestre do paisagismo: Burle 
Marx, com uma vista alucinante da baía de Guanabara, conce-
bida sabe-se lá por quem.

O MAM do Rio no início dos anos 70 era um lugar incrível. Em 
plena ditadura militar era um oásis de resistência e inteligência: 
interessante, vivo, livre, gostoso de ir e ficar. Atraía todo tipo de 

público: artistas, famílias, turistas, hippies, intelectuais, namo-
rados e profetas. Lá aconteciam ótimas exposições, o salão na-
cional de artes plásticas, cursos livres com importantes artistas 
da cidade, shows antológicos de MPB e rock, espetáculos tea-
trais ao ar livre... E havia uma cinemateca com uma programação 
fantástica de filmes. O MAM do Rio era o lugar certo para quem 
queria se encontrar e para quem não queria ser encontrado.

Vinte anos depois... Educativo-mam
No final de 1997, fui convidado para coordenar o setor edu-

cativo do Museu de Arte Moderna de São Paulo. No início de 
1998, nascia o Educativo-mam. Nunca esqueci a experiência 
passada no MAM-Rio e, durante os sete anos que se seguiram, 
procurei tê-la como a minha principal referência.

Pensávamos o museu como um todo, um museu educativo, 
vivo, ativo e democrático, campo fértil para trocas e experiências 
significativas, um laboratório de ideias. E isso de fato aconteceu.

A equipe de educadores era formada, em sua maioria, por 
jovens artistas interessados em ampliar seus conhecimentos e 
participar daquele desafio.

Criamos programas continuados em várias frentes de traba-
lho: programas de visitação para escolas públicas e particula-
res, cursos de formação para professores, atendimento à família, 
cursos livres com artistas e professores de diversas áreas, pro-
gramação de cinema no museu, nas escolas públicas da perife-
ria da cidade e ao ar livre, atendimento e cursos para pessoas 
com deficiência física e mental, programação musical com ban-
das novas e músicos consagrados, música erudita e canto lírico, 
teatro para crianças, contadores de histórias, palestras...

Além disso, investimos muito na formação e na manuten-
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ção de uma equipe fixa de artistas educadores. Pouco a pouco, 
o museu foi se tornando um lugar interessante para muito mais 
gente. Era possível encontrar, em menos de 100 metros, artis-
tas, poetas, amantes da arte, educadores, músicos, ufólogos, 
filósofos, curadores, pacientes de instituições psiquiátricas, 
estudantes e professores. As conexões, as pontes invisíveis, 
foram se formando espontaneamente.

Em vários momentos senti a mesma excitação de quando 
era adolescente no MAM do Rio de Janeiro. O museu fora con-
taminado por um clima especial, potente e regenerador.

Isso é arte?
A maior parte das obras do acervo do Museu de Arte Moder-

na de São Paulo é de arte contemporânea e a maior parte das 
obras do acervo do Museu de Arte Contemporânea da USP é de 
arte moderna. 

Tive sorte, pois essa inversão maluca me deu a possibili-
dade de trabalhar com o que mais gosto: educação e arte 
contemporânea.

Os visitantes perguntavam: um turista fotografando a Mo-
nalisa com seu telefone celular... uma mulher com enormes 
seios de silicone... um homem com o bigode sujo de creme de 
chantili... uma galinha solta nos corredores de um shopping 
center... uma ilha embrulhada com tecido cor-de-rosa... um ide-
ograma chinês tatuado na nuca de uma secretária... um dese-
nho feito com calda de chocolate... um tubarão partido ao meio 
na sala principal de um museu... um andar completamente va-
zio em uma bienal internacional... Isso é arte? 

Respondíamos que o artista contemporâneo nos coloca 
diante das metáforas e das complexidades do nosso tempo. 

Nós vivemos o mito da caverna de Platão no aqui e no agora. As 
crianças e os jovens adoravam as exposições e as propostas 
mais radicais, já os adultos... tinham muita resistência. Esta 
aparecia de forma variada, da mais agressiva e direta à mais 
sofisticada e dissimulada. Percebíamos no público adulto pou-
co conhecimento sobre história da arte e uma grande dificulda-
de de relacionar aquelas estranhas obras com sua vida.

Exatamente como em outros momentos da história da hu-
manidade, não tardavam comentários do tipo: como podem 
chamar isso de arte? Qualquer um pode fazer algo assim!

Normalmente a apreciação de uma obra de arte contempo-
rânea não se dá de forma passiva. O que acontece é um verda-
deiro enfrentamento, que pode se tornar mais complicado 
quando se parte de uma visão modernista ou mesmo quando a 
qualidade técnica da obra ou a habilidade do artista são consi-
derados em primeiro lugar.

Cursos de formação para educadores
Era necessário refletir sobre a passagem do modernismo 

para a contemporaneidade. Para isso era fundamental iniciar-
mos cursos de formação em arte contemporânea, a fim de lapi-
dar o pensamento e estimular a troca de informações.

Conseguimos o apoio da Secretaria Estadual de Educação e 
criamos dois cursos: “Contatos com a Arte” e “Encontros com 
a Arte”. Professores de diferentes lugares começaram a nos 
procurar com mais frequência e os cursos tiveram suas vagas 
preenchidas rapidamente, revelando um grande interesse dos 
educadores por novos conhecimentos. 

A ideia era fazer e pensar arte: provocar conversas e deba-
tes, criar e planejar atividades investigativas, elaborar hipóte-
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ses, estabelecer relações, comparar diferentes pontos de vista 
e construir um pensamento sobre arte que pudesse ser gene-
ralizado para outras exposições.

Esses encontros eram muito poderosos e estimulavam os 
professores a relacionar os conteúdos de suas disciplinas com 
as obras das exposições. Queríamos que essas experiências 
fossem transformadas em novas ideias pelos educadores em 
suas escolas de origem e que os alunos voltassem ao museu 
sozinhos ou na companhia de amigos e familiares.

Quando os educadores participavam dos cursos de formação, 
a qualidade da visita com seus alunos era nitidamente melhor. 

As crianças
A criança era o nosso público principal. A cada exposição, 

planejávamos atividades que lhes permitissem dançar, dese-
nhar, cortar, colar, fazer poesia, cantar, fazer vídeo, fotografia, 
performances, instalações, enfim, atividades que favoreciam 
diferentes relações com a arte. 

Batizamos o ateliê do museu de “Chico Science”, em homena-
gem ao genial músico pernambucano. Nele, como nas músicas do 
Chico, trabalhávamos com várias misturas, buscando aproximar 
diferentes linguagens. As atividades dialogavam com as obras 
das exposições e podiam acontecer dentro ou fora do museu.

O trajeto entre a escola e o museu também era importante. 
O espaço de aprendizagem podia ser alargado para toda a ci-
dade. No percurso as crianças tinham condições de perceber 
os marcos mais importantes de mudança na paisagem, dese-
nhar em transparências colocadas nas janelas dos ônibus, tirar 
fotos com os olhos para revelá-las no museu. 

Às vezes uma pergunta disparava a atividade: que forma o 

gosto tem?, vamos dançar um quadro?, vamos pintar os sons?, 
vamos embrulhar a professora?, vamos enviar um desenho via 
fax para o rei da Bélgica? As crianças respondiam aos desafios 
com muito entusiasmo. 

Assim como no processo de trabalho de vários artistas  
contemporâneos, as atividades tinham um foco investigativo, 
promoviam situações de aprendizagem das quais as crianças  
participavam como verdadeiros pesquisadores, construíam 
sentidos descobrindo as relações entre a arte e sua vida, tor-
nando-se assim autores de suas próprias descobertas.

É incrível perceber como essa experiência foi transformado-
ra e até decisiva na vida de tanta gente, além de ter gerado 
benefícios para tantas outras.

O Educativo-mam não era uma extensão da academia e tam-
bém não era um parque de diversões. Primávamos pela qualida-
de em nossas ações e escolhas, mas para garanti-las era neces-
sário respeitar nossos limites. Jamais abri mão disso. 

Que forma o gosto 
tem?, vamos dançar um 
quadro?, vamos enviar 
um desenho via fax 
para o rei da Bélgica? 
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Lembro-me de que adorava ir ao “parquinho” – este era o 
nome que se dava à Educação Infantil alguns anos atrás. Aliás, 
a nomenclatura é uma das poucas coisas que realmente mu-
dam com velocidade e sem muita burocracia na escola. 

Brincar no terreiro do parquinho com os amigos era bem di-
vertido. Tenho muitas lembranças: subíamos nas árvores e des-
cíamos delas, enquanto a terra vermelha ia impregnando a ca-
miseta branca e o short da mesma cor da terra. A meia branca, 
quando eu descalçava o conga, também vermelhinho, tinha as 
marcas dos dedos do pé que a poeira ajudava a formar.

Os brinquedos do parquinho eram os clássicos: gira-gira, 
trepa-trepa, balança, escorregador e gangorra. Durante todos 
os meus anos de parquinho, não me lembro de nenhuma altera-
ção neles. Só nas árvores – sim, elas cresciam, davam flores e 
frutos, disputados por todos nós, e ganhavam novos galhos. 
Eram sempre uma surpresa na paisagem bucólica do terreiro. 

Parques “modelo”
Para a criança de hoje, chegar à escola e conhecer o parque 

(que agora, diferentemente de outros tempos, é o nome que se 
dá à área de “lazer” de uma escola – não falei da questão da 
nomenclatura?) é uma sensação! Porém, se levarmos em conta 
que a criança entra para a escola na Educação Infantil e sai já 
adolescente, geralmente após a conclusão do Ensino Médio, 
podemos dizer que ela tem uma verdadeira “overdose” desse tal 
parque! Foi assim comigo também. 

Quando resolvi ser professora, fiz estágios em diversas esco-
las. E sabe o que eu sempre encontrava nelas? O clássico par-
que da minha infância! Primeira e saudável reação: “Olha o 
parque! Que bacana!!! Como eu me divertia na minha época!” 

Depois, já como professora, passei por algumas boas escolas, e 
continuava sendo difícil de acreditar: meus alunos brincavam 
no mesmo parque da minha infância. 

Sempre me questionei sobre esse “modelo”. Seria a perfei-
ção do estudo sobre a necessidade infantil, ou o puro descaso 
com a infância que reinava absoluto? A única preocupação (e 
olhe lá!) era a pintura dos brinquedos em cores primárias, para 
que a criança as fosse assimilando enquanto pulava de um can-
to para o outro.

Enfim, a organização do espaço externo das escolas e a com-
preensão da importância desse espaço para a criança nem 
sempre foram prioridades, na percepção dos que as dirigem ou 
dos que dizem pensar sobre elas.

Há, por outro lado, escolas que transformam sua área exter-
na em verdadeiros parques de diversão: cenários estruturados, 
com colorido impecável, mas sem espaço efetivo para a autoria, 
a intervenção e a criação da criança. Esta assume, simplesmen-
te, o papel de coadjuvante diante do parque... Cena triste! 

Ambiente educador
Não seria mais efetivo perguntarmos às crianças o que elas 

realmente gostariam de ter para brincar na escola? Será que as 
julgamos incapazes de organizar suas próprias brincadeiras? 
Por que insistimos nos cenários e na estruturação? Depois que-
remos que elas se tornem pessoas criativas... Cadê o espaço 
para isso? Adivinhe... Tiramos!

Em que medida consideramos o repertório lúdico de nossas 
crianças? Parques não educam por si, são apenas parques. 
Quanto aos professores, não se utilizam desses espaços para 
promover o aprender pela experiência, nem consideram que os 



Adivinha, adivinha: o que pouco ou nada muda na escola? 59

©

© Sandra EckSchmidt



60 Brincar: um baú de possibilidades © Soraia Saura

©



Adivinha, adivinha: o que pouco ou nada muda na escola? 61

momentos ali vividos pelas crianças merecem atenção, ob-
servação e interação. Poucos têm a consciência de que esse 
espaço também pode se tornar um ambiente educador! Para 
isso, só é preciso um olhar mais cuidadoso, uma interlocução 
genuína e atenta. Há professores que usam os momentos de 
parque para colocar a conversa em dia com o parceiro de clas-
se. Entre uma fala e outra, alguns até que tentam interagir 
com os alunos, cortando o bolo de areia que um deles traz, 
feliz, para cantar o parabéns... (Aliás, quanta falta de criativi-
dade! O nosso repertório de exploração é tão reduzido que, se 
não aprende a fazer bolo de areia, a criança não tem direito ao 
diploma do “prezinho”!)

Brincando de criar
Brincar no parque pode ser mais encantador, criativo e en-

volvente. Podemos abrir mão dos brinquedos convencionais e 
nos valer de materiais não estruturados, como tecidos, bam-
bus, lençóis coloridos, caixas de diferentes tamanhos, muita, 
muita imaginação e licença sem filtro para a criação. Permi-
tam que as crianças ousem, experimentem e simplesmente se 
divirtam... Simplesmente! 

Certa vez, algumas crianças, com a colaboração de suas 
professoras, recriaram o espaço do parque. A ideia era cons-
truir uma cabana (crianças adoram construir cabanas!). E lá 
foram elas pegar folhas de bananeira, de coqueiro e pedaços 
de bambus. Todas elas, coletivamente, iam discutindo um jei-
to de deixar a cabana em pé. Conforme colocavam as folhas, 
elas caíam por conta da gravidade. Amarra daqui, aperta 
dali... E muita risada tomava conta do lugar! A diversão foi o 
processo de construção em si. O tempo... Este passou rápido, 

e as crianças se divertiram brincando de criar. Os tradicionais 
escorregador de madeira e trepa-trepa não foram as opções 
daquela manhã. Em lugar disso, lhes havia sido lançado um 
desafio: criar o seu próprio brinquedo. Elas rapidamente res-
ponderam com ações. Com os olhos brilhando, as muitas mão-
zinhas vivenciaram aquele momento colaborativo e criativo. 
Cabana pronta, uma nova parte da brincadeira: entrar e sair 
para admirar o feito. E, novamente, muita gargalhada – sinal 
da efetividade e da importância do brincar.  

O parque ganhou novas cores e um novo brinquedo; as 
crianças, uma oportunidade genuína de compreender o senti-
do de fazer parte, de apropriar-se. Afinal, a cabana era delas 
– fora feita por elas. Um dos alunos, ao chegar em casa, narrou 
à mãe que aquele tinha sido o dia mais importante do ano 
para ele na escola. E, ante o questionamento dela, prontamen-
te respondeu: “Porque construímos uma cabana! E você não 
sabe o quanto é legal construir uma cabana!”

Brincar no parque pode garantir boas lembranças para as 
nossas crianças! Assim, por que olharmos para esse espaço 
com uma percepção tão limitada? Por que não recriá-lo? Che-
ga de parques de catálogo, de brinquedos feitos para durar – 
os chamados “brinquedões fast-food” me lembram aquelas 
casinhas de hamster; mas a diferença é que são nossas crian-
ças que estão lá dentro! 

O ferro deu lugar à madeira tratada e ao plástico, mas isso 
ainda não chega nem perto daquilo de que as crianças real-
mente precisam. Na verdade, elas precisam de muito menos. 
Precisam de mais qualidade. 

Brincar é bom. Com amigos, melhor ainda. Em um lugar 
que convida e acolhe, então, é muito especial!

Brincar no parque pode ser mais  
encantador, criativo e envolvente
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A experiência proporciona um saber que é distinto da in-
formação e da técnica. Um saber no qual o conhecimento se 
dá vinculado à própria vida, revelando à pessoa o sentido de 
sua existência; um saber particular, subjetivo, relativo, con-
creto, contingente e intransferível.1 Tanto acredito no “saber 
da experiência” que decidi trazer para esta reflexão um relato 
de acontecimentos. 

Trata-se de episódios registrados em meu diário, sobre o co-
tidiano de um ateliê de arte cerâmica2 para crianças. Um curso 
optativo oferecido em uma escola do município de São Paulo, no 
qual 25 crianças, de 4 a 11 anos, juntas, se encontraram sema-
nalmente, durante os anos de 2006 e 2007 para satisfazer sua 
vontade de amassar o barro e dar forma a seus devaneios. Além 
de oferecer-lhes diferentes possibilidades de modelagem da ar-
gila, tomei como tarefas acolher suas demandas, ouvi-las e re-
gistrar todos os passos do seu processo de criação. Na simplici-
dade dos gestos impressos nas formas modeladas, reconheci,  
no conjunto dos trabalhos de uma mesma criança, a presença de 
uma busca temática e expressiva sendo percorrida. Compreendi 
essa busca como um “percurso criativo”: um processo ativo  
e participativo de  perceber e conceber, integrando o compreen-
dido em uma rede de conexões significativas, estruturantes e 
expressivas, na qual, como afirma Fayga Ostrower, “os limites 
entre a formação da consciência e o seu exercício são intangí-
veis”. Assim, um percurso criativo não corresponde simples-
mente à sequência de trabalhos elaborados por uma mesma 
pessoa, mas sim à conexão que vincula um trabalho ao outro. 
Não de maneira evolutiva. Nem acumulativa. Mas de um modo 
coerente com a personalidade que se forma ao dar forma.

Esses “percursos criativos” confirmaram o papel que a arte 
pode desempenhar em uma prática educativa que respeita as 
diferenças, as escolhas pessoais e o tempo de que cada um pre-
cisa para descobrir, em suas próprias criações, seus interesses, 
suas sensibilidades, sua vocação e seu destino. Descrevo a se-
guir os percursos criativos de três crianças, confiante de que, 
neles, o leitor confirme o reflexo de quatro princípios que funda-
mentaram minha proposta:  
• “As crianças não separam arte e vida”3; 
• “Para as crianças, o processo de criação é muito mais impor-
tante que o produto criado”4; 
• “Criatividade é uma potencialidade da natureza humana, e seu 
desenvolvimento, uma necessidade vital”5; 
• “Ao criar, o ser humano é matéria de si mesmo”6.

Peço ao leitor que imagine os contextos descritos, emoldu-
rando-os em agitação e paixão, presumindo a energia que ani-
mou seus integrantes. Somente dessa maneira será possível 
compreender a profundidade do significado que a experiência 
criativa tem para as crianças. 

NOTAS
1 LARROSA, Jorge. Linguagem e educação depois de Babel. Belo Horizonte: Autêntica, 2004. 
2  Curso extracurricular de arte cerâmica oferecido aos alunos da escola particular Oswald An-

drade Caravelas, na região oeste do município de São Paulo.  
3  HOLM, Anna Marie. Baby Art: os primeiros passos com a arte. São Paulo. Museu de Arte 

Moderna de São Paulo, 2007.
4 ALBANO, Ana Angélica. O espaço do desenho: a educação do educador. São Paulo: Loyola, 
1984. 
5 OSTROWER, Fayga. Criatividade e processos de criação. 6.ª ed. Petrópolis: Vozes, 1987. 
6 BACHELARD, Gaston. A terra e os devaneios da vontade: ensaio sobre a imaginação das 
forças. São Paulo: Martins Fontes, 2001. 
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Tereza
Afetuosa, meiga e observadora, em seus 5 anos de idade, 

Tereza traz perguntas muito significativas: “Si, é bom usar 
óculos?”, “Como se faz esses cachos?” Depois de um abraço 
prolongado, ela faz questão de subir de mãos dadas comigo 
para o ateliê, todos os dias. Solidária e cooperativa, divide es-
paços e ferramentas. 

março – Em sua 

primeira aula, Tereza 

trabalhou em uma 

pequena porção  

de argila, alisando-a 

intensamente.

abril – Novamente 

com pouco barro, 

Tereza conversa: “Está 

gelado. Não tem nada 

aqui dentro”. “Meu 

dedo está escondido. 

Ih! Está preso... Soltei!” 

“Aqui fora tem 

barulho”. “É uma 

caverna”. Com olhar 

paralisado e 

desfocado, Tereza 

podia imaginar o frio, o 

silêncio, o estar dentro, 

cativo, o esconderijo,  

a prisão, a liberdade,  

o vazio. Tereza 

investiga, percebe, 

intui, nomeia...

maio – Tereza 

amassou o barro e, 

com o polegar, fez 

surgirem dois 

buracos. Depois  

fez tampas para  

cada um deles e,  

na parte de fora,  

assinou seu nome.

junho – 

Modelando reduzidas 

porções de barro, que 

são achatadas, 

“esburacadas” e 

tampadas, Tereza nos 

apresenta estas suas 

peças como “panelas 

com muitas tampas”. 

Fez quase uma 

dezena delas.

setembro 
– Naquela primavera, 

muitos corações  

surgiram das mãos  

de Tereza.

agosto – Hoje 

Tereza modelou algo 

diferente. Com muito 

cuidado, em sua 

pequena argila, os 

contornos de um 

único orifício central 

tomaram a forma de 

um coração. Ela o 

entregou para mim 

dizendo: “Só pode 

guardar o que for de 

amor!” 

2007
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A coerência dos desdobramentos de seus processos de cria-
ção ao longo de um ano permanece misteriosa, em uma nebu-
losa sensibilidade infantil. Talvez seja exatamente esse o tema 
de seu percurso: o mistério da criação. Só o seu crescimento, 
somado ao aprofundamento de seu vínculo com uma lingua-
gem expressiva da arte, poderá nos revelar. Meu ateliê de arte 
cerâmica autoriza e legitima a sua busca. 

outubro –  Com 

um punhado de barro, 

Tê abriu uma placa, 

sobrepôs a ela a mão 

esquerda e traçou seu 

contorno. Recortou  

e desenhou um 

coração na sua palma 

de argila e escreveu 

seu nome nele. 

outubro –  Tereza trouxe de casa uma 

“encomenda”: um desenho de uma jarra e 

canecas com o título “Chá de cozinha”. Para 

confeccioná-lo, primeiro tentou utilizar o rolo. 

Depois amassou, bateu, dividiu e juntou a argila; 

mas retomou sua fidelidade à temática que lhe é 

significativa. Ao final desse processo, seu trabalho 

era assim: “É uma toca-caverna, com entrada e 

saída de coração. E tem uma árvore lá fora”. 

Ao longo desse mês de outubro, Tereza 

incrementou a modelagem de suas cavernas. 

Dessa vez, eram mais elaboradas e utilizavam 

diferentes técnicas: escavação, ocagem, placas, 

preenchimento com suportes de apoio etc. 

novembro 
–  Assim que chegou, 

Tereza abriu 

totalmente os braços 

dizendo: “Preciso de 

muita argila Si... Eu 

vou fazer um mundo!” 

outubro – O 

coração tomou conta 

do contorno de sua 

modelagem. Dentro 

dele, os ocos com 

tampas têm um novo 

papel: representam os 

órgãos dos sentidos da 

face. Este seu coração 

fala, cheira e vê. Tem 

vida e parece feliz.

dezembro 
– Depois de me dar seu 

delicioso abraço, Tereza 

novamente me avisou que 

ia precisar de “muita 

argila”. “Outro planeta?”, 

perguntei: “Não, Si! Ossos”, 

respondeu. Iniciou esse 

trabalho criando uma série 

de rolinhos que aos poucos 

foram unidos. Ela trabalhou 

com uma concentração 

especial, séria, atenta, 

cautelosa e determinada  

na forma que queria 

modelar. A dimensão 

grandiosa de sua peça 

chamou a atenção dos 

colegas. Mas Tereza seguiu 

absorvida finalizando seu 

trabalho. Já podíamos ver 

que se tratava de um 

esqueleto humano. “É o 

habitante das cavernas!” 

“Só pode guardar 
o que for de amor!”



68 Brincar: um baú de possibilidades

Natália
Como todas as crianças, Natália adora histórias. Sempre era 

a primeira a me perguntar se eu trazia uma história nova para 
contar. Ela acompanhava atentamente a narração, com um 
enorme envolvimento pelas desventuras dos heróis, emotiva e 
comovente. Por todo o segundo semestre de 2006, ela elaborou 
muitas peças com uma mesma configuração: placas de argila, 
arredondadas, de bordas altas, como pratos, nas quais impri-
mia uma figura central – sempre estrelas, corações e espirais 
–, circundada por radiais ou pontilhados. Ela os chamava de 
“porta-coisas”. 

maio – Natália 

acrescentou a seus 

“porta-coisas” 

pequenas porções de 

argila em forma de 

espirais. Suas peças 

ganharam divisões 

internas e relevos 

exuberantes. A 

recursividade dessa 

configuração em sua 

produção confirma 

um compromisso 

entre forma e 

conteúdo expressivo. 

Ela criou quase uma 

dezena de “porta-

coisas”.

junho – Um 

desenho diferente 

surgiu no trabalho de 

Natália, ainda rodeado 

por centenas de 

pontinhos que 

evidenciavam ainda 

mais a figura central: 

uma borboleta.

junho – Natália 

repetiu o tema. Mas, 

dessa vez, recortou o 

entorno da imagem, 

libertando assim sua 

borboleta de qualquer 

moldura.

2007
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Na convivência com as crianças na oficina de cerâmica, 
sem temer o vínculo, pude testemunhar as mobilizações de 
seus processos de criação. Acredito que a recursividade dessa 
temática sinalizou um apego especial de Natália ao significa-
do poético dessa imagem que se associa à casa, ao abrigo, à 
segurança e confiança. A modelagem insistente dos ninhos de 
pássaros corresponde à fidelidade de seu percurso criativo aos 
valores de sua personalidade. Nos ninhos, Natália revive sua 
vocação acolhedora, comovente, simpática e sensível à fragili-
dade do outro. Afirmo isso porque assisti aos acontecimentos 
que envolveram Natália e outra criança do grupo. Para descre-
vê-los, é preciso entrar em outro percurso criativo. Pois, de fato, 
foi isso o que aconteceu: dois percursos se interceptaram 
quando Natália conheceu Gabriel. 

agosto – Após 

as férias, o trabalho 

de Natália adotou 

uma nova 

configuração.  

As modelagens 

ganharam volume  

e uma nova temática: 

passarinhos,  

próximos a seus 

ninhos repletos  

de ovos.  

outubro – Os 

ninhos dos pássaros 

que Natália cria 

espontaneamente 

receberam um suporte 

em copas de árvores. 

Eles são modelados 

por meio de gestos 

cada vez mais 

precisos e com  

um enorme 

comprometimento. 

Mesmo isolados das 

vivências nas quais 

Nos ninhos ela revive sua vocação 
sensível à fragilidade do outro

emergiram, esses  

seus trabalhos já nos 

comovem. Do que  

eles nos falam?

setembro – A 

borboleta (símbolo da 

transformação) teria 

anunciado  a profunda  

mudança formal pela qual 

passaria o trabalho de 

Natália? Teria havido 

também uma mudança em 

seu conteúdo expressivo? 

Que vivências subjetivas 

explicariam essas novas 

configurações?
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Gabriel
Em muitos momentos de março a maio de 2006, um garoto 

de 8 anos nos espiava, dizendo: 
“Quero fazer cerâmica. Você é a professora?”
“Como faço pra participar?” 
“A minha mãe já deixou. Eu vou me inscrever no próximo 

semestre.” 
“Guarda uma vaga pra mim. Eu preciso fazer cerâmica.” 
“Põe meu nome na lista, me chamo Gabriel.”

junho – Gabriel 

faz parte de nossa 

turma agora, mas as 

crianças da sua idade 

o rejeitam. Ele gritava 

bobagens nos ouvidos 

das meninas: 

melecas, puns, cacas 

de nariz, cascas de 

ferida, sangue, morte. 

Entrei em defesa das 

garotas, mas 

enquanto isso ele 

gargalhava e destruía 

os trabalhos das 

colegas, aos murros.

agosto – As 

provocações se 

inflamaram e Gabriel 

pulou sobre as 

bancadas, pisou nos 

trabalhos, furou meus 

pacotes de argila e 

derramou água pelo 

chão. Eu o afastei do 

grupo e disse que não 

poderia continuar 

conosco agindo assim. 

Estava diante de algo 

maior do que aquilo 

com que eu me sentia 

preparada para lidar. 

setembro 
– Gabriel se envolveu 

em novos conflitos. 

Avisei-o que teria de 

sair do curso. 

Indignado e chorando 

muito, ele implorou 

que eu 

reconsiderasse: 

“Não faz isso, eu  

não posso sair da 

cerâmica de jeito 

nenhum! Eu não 

consigo me controlar. 

Eu sinto muita raiva! 

Você não entende! 

Meu coração está 

cheio de raiva!” 

outubro 
– Assim que chegou, 

Gabriel me avisou: 

“Sirlene, eu vou sair 

mais cedo hoje, eu 

vou falar com uma 

psicopedagoga. Eu 

tenho problemas 

psicopedagógicos, 

você sabe o que é 

isso? É que eu não 

aprendo as coisas 

direito. Eu não me 

controlo. Eu tenho 

muitos problemas”.  

novembro –  

Ele traz para suas 

modelagens os temas 

com os quais assusta as 

garotas: baldes  

de esterco, feridas 

purulentas, gosmas, 

lesmas, sangue, 

bactérias, melecas de 

nariz... As modelagens  

de Gabriel não duram 

nem mesmo o tempo  

de sua confecção,  

nem sequer chegam  

à estante de secagem, 

esfacelam-se pela 

bancada ou explodem no 

forno, durante a queima.

dezembro 
– Não ha peças de 

Gabriel na exposição 

do final de ano.  

Ele se aborreceu 

muito com isso.

2006
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Na arte cerâmica é preciso estar preparado para lidar com as 
necessidades de “um outro”. A argila precisa de água para ter 
plasticidade. Mas, em excesso, a água a desestrutura. Há um 
tempo ao longo do qual a peça precisa ser produzida, senão a 
argila endurece. E o barro precisa ser bem amassado, senão o 
fogo a faz explodir. Lidamos então, com a percepção de limites. 

março –  Gabriel foi a primeira criança que 

apareceu no ateliê. “Si, você me ensina tudo de 

novo?”, perguntou. Foi trabalhar na mesa do 

professor, preferindo ficar sozinho, e me avisou: 

“Vou ficar por aqui, assim ninguém me atrapalha”. 

Ele passou a me chamar mais, trazendo dúvidas. 

Percebi que suas mãos eram muito quentes e 

ofereci um potinho de água só para ele, para 

resolver a secagem rápida da sua argila. 

Amassando seu barro “mais” molhado, ouvi 

quando disse: “Nossa! Isto é hipnótico pra mim. É, 

eu vou ficando calmo. O que é isso?” Surpreso, 

Gabriel me segredou: “Agora eu estou pronto pra 

fazer de novo aquele carro, você me ajuda?”

abril –  Gabriel 

conseguiu que seu 

trabalho sobrevivesse a 

todas as etapas. 

Antigos temas foram 

modelados.

maio –  Gabriel, então com 9 anos, aproximou-se de Lívia, de 7, e de Natália, 

de 6. As duas se divertem com suas histórias fantásticas: de como ele saiu 

voando do terceiro andar, como pendura o irmãozinho feito um móbile, como 

dirigiu o carro dos pais etc. Lívia tem um bom humor incrível. Natália é mais séria, 

e dedicava-se, no momento, à modelagem de seus “porta-coisas”. Tive receio 

dessa aproximação e recomendei que tivesse cuidado. Ele me tranquilizou: “Pode 

deixar que eu sou muito bom com crianças!” Realmente ele demonstrou grande 

tolerância e ternura. Após um mês de entrosamento, Gabriel e Lívia trouxeram-me 

uma proposta: “Sirlene, que tal se a gente tivesse uma caixa de adoção? Sempre 

que algum aluno não quiser mais o que fez coloca sua peça aqui na caixa, e 

quem quiser pode adotar. Que você acha?” Fiquei surpresa e também muito feliz 

com sua nova postura. Todos contribuíram e recorreram à caixa para escolher 

adoções. Faíscas arriscavam acender com companheiras de brigas passadas. 

Mas com menos vigor. Ele estava ocupado. Tinha um grupo. Deixou de usar 

minha mesa. Mas, no último encontro de maio, Gabriel e Lívia me pediram para 

julgar uma discórdia. “Si, o Gabriel deixou essa tartaruga na caixa de adoção, eu 

adotei, e agora ele quer ela de volta. Eu não quero devolver”, reclamava Lívia. 

Perguntei a Gabriel se poderia modelar outra para dar a Lívia. Ele aceitou. Mas 

Lívia ficou ressentida, e afastou-se de Gabriel, que se aproximou mais de Natália. 

2007
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junho – A tarde estava muito quente. Descalças, as crianças 

conversavam sobre seus pés: “Olha a unha dela, é redonda!” “Como seu 

pé é pequeno! E tem uma cicatriz!” “É que eu nasci com mais um dedo 

neste pé; tirei em uma operação”. O assunto mudou. 

“Eu operei as orelhas porque elas eram muito abertas.” “Eu tirei as 

amídalas!” Foi quando Gabriel disse: “Eu fiz uma operação no coração. 

Quando eu nasci ele era dividido em quatro partes. O médico colocou 

uma válvula pra juntar tudo”. Acostumados a ouvir as histórias fantásticas 

de Gabriel, ninguém lhe deu crédito. Foram modelar a minha proposta: 

sapatos. Apenas Natália ficou interessada. Ouvi quando ela lhe disse: 

“Como foi que fizeram para juntar o seu coração?” Gabriel contou-lhe o 

que tinha vivido, tudo o que não podia fazer antes da cirurgia e, naquela 

tarde, enquanto todas as outras crianças fizeram seus calçados, essas 

duas decidiram dar forma a outros temas: Natália modelou um de seus 

“porta-coisas”, aquele com o desenho de uma borboleta. E Gabriel 

modelou seu coração de quatro partes.

junho – Assim que chegou, Natália 

procurou pelo colega e perguntou: “Você ficou 

acordado enquanto o médico operou o seu 

coração?” Gabriel contou-lhe detalhes sobre a 

sala da cirurgia, sobre os médicos e 

enfermeiros que o acompanharam, falou do 

frio da mesa de operação, do cheiro ruim dos 

remédios, da solidão nos tempos de 

recuperação no hospital. Relatou toda a 

história com muito lamento. “Eu já sofri muito”,  

repetia. Durante a conversa, dedicaram-se às 

suas modelagens. Natália abriu uma placa na 

superfície da qual imprimiu uma nova 

borboleta, recortando-a em seu entorno. E 

Gabriel ficou por muito tempo envolvido em 

uma mesma modelagem. Primeiro 

confeccionou o que parecia ser uma cama. 

Então modelou um corpo, com o peito aberto e 

o coração exposto. Sua cirurgia. 

agosto –  Gabriel  

e Natália são, agora, 

parceiros de criação. 

Natália mantém um 

trabalho individual, na 

modelagem de seus ninhos 

com pássaros, e, 

paralelamente, os dois 

desenvolveram projetos 

conjuntos. Criaram uma 

narrativa sobre uma viagem 

que fariam juntos a bordo 

de um “barco-casa”, 

amassaram uma boa 

quantidade de argila e 

modelaram as placas para 

o casco da embarcação. 

2007

Gabi fez o leme. Nat 

modelou a casa. No dia 

de sua esmaltação, Gabi 

encarregou-se dessa 

tarefa, já que sua amiga 

tinha muitos pássaros 

para pintar. 
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setembro 
–  Gabi e Nat 

modelaram um 

rádio, celulares e 

uma TV de tela 

plana, para levar na 

viagem que tinham 

imaginado.

dezembro –  Gabi trouxe a vontade de modelar um presépio. Natália o ajudou  

muito nessa confecção. Suas peças, agora, sobrevivem às queimas. Na superfície das 

modelagens, ficam marcados os gestos fortes, rudes. As atitudes continuam imperativas, 

mas as temáticas não mais assustam as colegas, ao contrário, as fascinam e divertem. Ao 

confeccionar seu presépio, ele relata à pequena Natália a história do nascimento “deste” 

menino e dos presentes que os reis magos lhe trouxeram. Natália interceptou o percurso 

criativo de Gabriel. As qualidades expressivas dos trabalhos dele, que sempre espelharam 

seu temperamento “explosivo” e suas relações esfaceladas, conectaram-se a partir desse 

encontro às suas necessidades existenciais de rever sua história pessoal, de ser acolhido, 

escolhido e abrigado. Eu acredito ser desse contexto coerente que nos falam seu coração, 

seu corpo operado, seus barcos e seu presépio. Gabriel interceptou o percurso criativo de 

Natália. Desse momento em diante, as peças de Natália se reconfiguram. Encontram uma 

imagem em que seus conteúdos expressivos, vivenciais, estão contemplados. Nos seus 

“ninhos de passarinho” todo o significado da vocação acolhedora de Natália está manifesta, 

tonificada, vivificada. Em ambos os casos suas modelagens são trabalhos significativos e 

coerentes dentro de suas histórias pessoais e da trajetória do desenvolvimento de suas 

personalidades. Nos últimos tempos, Gabi me rondava com algumas perguntas: “Sirlene, 

você é mesmo ceramista? Dá pra viver disso? Quantos anos dura o curso de cerâmica?” 

“Como assim Gabi?”, perguntei.“Porque eu quero fazer isso a vida toda!”

outubro –  Lívia foi 

chamada a reintegrar o grupo 

e ajudou na modelagem dos 

bonecos que iriam 

representá-los. Em uma 

canoa, a reboque do primeiro 

barco, estariam os três 

integrantes da viagem. Gabriel 

verbalizou o modo como se 

sentia, me perguntando: 

“Sirlene, você reparou que 

agora eu tenho amigos?”

“Como foi que fizeram 
para juntar o seu coração?”
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Personagens
                fantásticos,

dança e criança  por soraia  chung saura
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“Admira primeiro, 
depois compreenderás”
gaston Bachelard,  A  Poét icA  do devAneio
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“Boi, boi, boi, boi da cara preta”, cantarolava baixo no portão de 
minha casa, fitando atenta o boi, que por sua vez me fitava tam-
bém, enigmático. Cantando e olhando, calculava a distância entre 
o boi e o portão. E do portão, quanto para chegar ao asfalto. Dô 
sempre alertava: “Boi corre atrás de menina vestida de vermelho”. 

E lá estava eu: pronta para ir à escola, tendo que cruzar o 
pasto para chegar ao asfalto, inteira de vestido vermelho, um 
boi no meio.

Dô me contava sim muitas histórias passíveis de dúvida, cozi-
nheira carinhosa. Mas desde que a vi caminhar descalça sobre um 
tapete de brasas incandescentes, reafirmando sua fé em São João 
e Jesus, nunca mais duvidei de nada do que dizia. 

Voltava para dentro de casa e me queixava do boi na estrada, 
mas minha mãe, bem mais pragmática, alertava para o atraso na 
aula. “Bobagem”, dizia. 

Entre Dô e minha mãe, entre o portão e a rua, entre o pasto e o 
asfalto, entre o boi e o vestido vermelho, enchendo o peito de cora-
gem e debandando em carreira, me vi a salvo alguns metros de-
pois, suando frio. Tornei a olhar o boi: ainda me encarava, ruminan-
do parado no mesmo lugar, os chifres enormes e assustadores.

 
Menina saltitante na festa
De onde vem essa memória humana que nos faz sentir fascínio 

e medo pelo bicho Boi? Quantos infinitos folguedos e festas há no 
mundo que fazem menção a esse animal? Por que os homens in-
sistem, em todos os cantos do planeta, em brincar com esse bicho, 
quer seja ele boi manso dançante ou touro bravo esturrante?

Se podemos afirmar que as festas das culturas tradicio-
nais possuem uma função no mundo, a principal deve ser a de 
realizarmos todos, coletivamente, esse exercício mítico de 

nos aventurarmos em universos ancestrais, revivendo ques-
tões desafiadoras para a humanidade, latentes em todos nós: 
o bicho, a fera, a vida, a morte, a angústia diante do tempo 
que se esvai implacável, por meio do prazer na dança e na 
música. Nesse exercício de se paramentar, enfeitar, dançar, 
tocar, reviver e religar, não há quem não se encante, quem 
não se poste seduzido em fascínio. Isso acontece com todos 
os que participam dos festejos. Quem participa assistindo e 
quem participa fazendo, vale lembrar que participantes so-
mos todos. Encantamento, porque as manifestações estão 
recheadas de sentidos, estes inenarráveis, mágicos e maravi-
lhosos. Assim, estar criança no meio de um folguedo colorido 
e barulhento, repleto de máscaras, sons e cores, tendo um bi-
cho Boi brilhante, dançante e com chifres reais, é aventura de 
viver em um mundo mitológico e de encantarias.

Enquanto adultos em uma dessas festas, rodamos por horas 
a fio, personagens imbuídos de vivência corporal plena, reali-
zando o exercício ancestral de representar arquétipos e recriá- 
-los à nossa imagem e semelhança, tal como deuses festivos. 
Mas eis que, no meio desse delírio, vislumbramos bebês pe-
quenos dormindo tranquilos em meio à zoada de matracas, 
maracas, onças e pandeirões1, no balanço de braços amigos. A 
segurança do ritmo embala esse sono, são os sons de tambores 
ancestrais. Parece incrível, mas dormem tranquilos enquanto 
Amo e Batalhão entoam toadas “tiradas no ar”, fazendo a “terra 
tremer”, o nosso “batalhão de peso”2.

Enquanto rodamos saltitantes, todos temos cuidado no 
tropeço dos seres pequenos, miniaturas do mundo, “devaneio 
dos que nasceram sonhadores” (Bachelard, 1988:453), zan-
zando entre nossas pernas. Aprendem a andar balouçantes. 
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Invariavelmente estão tentando ver o que é exatamente que 
existe dentro do boneco do Boi, conhecer seu Miolo. Estão em 
passos vacilantes entre fitas e penas, a desvendar os misté-
rios dos Caboclos de Pena, impressionados com a magnitude 
deste do qual não podemos ver os olhos. Carinho na Burrinha, 
montaria florida e simpática. Admiram as Índias, belas mu-
lheres formosas, macias de penas, maravilhosamente boni-
tas. Mantêm distância segura dos Cazumbás imensos, que 
os apavoram. Desconfiam de Pais Franciscos e Catirinas, 
mascarados, barulhentos, debochados. 

E as crianças estupefadas já nem sabem quem admiram e 
quem imitam. Ensaiam pequenos toques de instrumentos, 
livres que estão para experimentar. Aprendem porque parti-
cipam de todas as atividades, olhos, ouvidos e bocas, cerca-
dos de gestos amorosos, divertem-se simplesmente entre 
muitas cores. São suas primeiras relações humanas, fora do 
espaço familiar, envolvidas em “um ritmo afetuoso e cúmpli-
ce do mundo cotidiano” (Gusdorf, 2002:69).

Todos que tiveram a oportunidade de vivenciar essa infância 
têm uma história para contar. Isabel Carvalho3 me diz que o que 
a fascinava em especial quando criança eram as fitas de cetim 
dos chapéus dos Vaqueiros: todas coloridas e muitas com dese-
nhos encantadores. Ia para a festa menina saltitante, esfuziante 
com uma pequena tesoura, e, na distração dos Vaqueiros bailan-
tes, zás!, cortava pedaços dessas fitas coloridas, tesouros borda-
dos que levava em surdina para casa. Assim decorava suas bo-
necas, suas casinhas, seus altares. As crianças chegam desse 
modo na brincadeira, às vezes andando seguras nas mãos de 
seus pais, tios, padrinhos e madrinhas. Às vezes chegam no 
colo. Nas pequenas comunidades podem frequentar a brinca-

deira por conta própria. E assim permanecem entre os grandes, 
em um lugar-comum onde ninguém se queixa de suas presen-
ças. Atesto o valor desses espaços que podemos frequentar jun-
tos, espaços cada vez mais raros em sociedades separatistas e 
individualizadas, onde cada um tem o seu lugar: esse, ao contrá-
rio, é onde todos convivem juntos. Crianças encaradas como o 
que são: parte do mundo e de nossa existência. 

Em cortejo, festas chegam às escolas 
Afora isso, manifestações das culturas tradicionais são 

cada vez mais valorizadas atualmente. Reconhecidas, aden-
tram o território escolar. Muito me encanta que um saber que 
aconteça no espaço da rua, conduzido por mestres de origem 
humilde, seja finalmente reconhecido nas instituições escola-
res. Que as nossas belas e simples danças estejam presentes 
nas festas juninas, ao lado das tradicionais quadrilhas do inte-
rior. No entanto, no espaço entre a beleza dessas manifesta-
ções dentro da escola e a efetiva valorização e compreensão 
das mesmas há mais do que um passo. Isso porque, felizmente, 
elas não surgiram para serem ensaiadas e apresentadas. Apa-
receram entre os homens para serem vividas. 

Uma vivência sem palavras, que imbui a todos de valores, 
“valores novos, na verdade antigos, porém novos para seus 
olhos” (Tião Carvalho4). Valores que passam pela celebração e 
por tudo que a envolve: a preparação dela e a nossa. O fazer 
coletivo, o silêncio, o respeito aos mais velhos, porque mais ex-
perientes. O respeito aos limites do outro. Que se processa no 
corpo e no prazer, que afirma na experiência que todos podem 
participar, independentemente de possuírem corpos perfeitos 
ou técnicas avançadas. 
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“Não ensino. Faço junto.” 
Um saber que mora na simplicidade. Para quem julga “compli-

cado” aprender a tocar e dançar, já aviso: as danças populares são 
extensões dos nossos passos cotidianos, sem nenhum complica-
dor. Os toques dos instrumentos, também eles, passíveis de se-
rem aprendidos. Seria mais simples deixarmos essa simplicidade 
aflorar, cantando e dançando juntos, natural e constantemente. 
“Como você ensina?”, pergunto a Tião Carvalho, esse mestre do 
saber popular que já formou crianças, artistas, músicos, professo-
res e pesquisadores. “Não ensino”, responde. “Faço junto.”

Conduzidas por quem as deixe viver essa experiência, as crian-
ças se organizam, interna e externamente – rodas se formam e se 
desfazem ao natural, em coreografias agradáveis, bonitas como a 
vida, imperfeitas como o mundo. Reproduzem no chão o movimen-
to das constelações dos céus – nem sempre ordenadas, mas sem-
pre fantásticas, repletas de significados e de religação com a an-
cestralidade e a humanidade. Assim, as apresentações nas festas 
juninas não seriam um fim, mas a consequência de um processo.    

Mas, em um mundo de produtos e resultados, os folguedos se 
configuram ainda como um fim, e a vivência e a experiência que 
promovem – ou seja, a produção de sentido – são relegadas a um 
último plano. Perdemos o essencial. Esse essencial indizível, que 
mora no lugar das não palavras. O saber popular está no gesto, no 
olhar e no fazer, nunca na palavra. A possibilidade de vivermos 
como mulheres de outros tempos girando nossas saias. Ou de ser-
mos exímios tocadores, ou personagens fantásticos, vindos do 
fundo da mata e da floresta. Que seja. De todo modo, sujeitos do 
encantamento e não da técnica, apenas nos divertindo nesse 
exercício aparentemente ingênuo, nos tornamos mais conscien-
tes dos limites da nossa alma e do nosso corpo.

Compreendemos em profundidade nossos medos, nossas 
angústias, nosso viver coletivo. Reconhecemos a importância 
do outro, do mais velho, da criança. Tudo isso não no discurso, 
mas na experiência. Onde valorizamos e celebramos a nossa 
humanidade. Onde, de fato, nos tornamos seres humanos me-
lhores. E não seria justamente esse o papel da educação? 

Inserir uma manifestação tradicional na escola requer tato e 
sensibilidade. Ela deve ser convidada a entrar no território escolar 
com profundidade. Sem modismos, mas com o ritmo da repetição.
Por que foi mesmo que deixamos de cantar “Cai, cai, balão, aqui 
na minha mão”, ou “Boi, boi, boi da cara preta”, ou ainda o tão co-
nhecido “Atirei o pau no gato”? Desconsideramos o repertório cul-
tural por trás dessas canções, desconsideramos nosso próprio re-
pertório infantil. Afinal, alguém conhece quem tenha soltado 
balão ou atirado o pau no gato por conta das músicas? Será que 
extinguimos aquilo com que não sabemos lidar? E quando extin-
guimos um repertório próprio, o que colocamos no lugar? Os sen-
timentos das crianças pequenas – por exemplo, o medo – devem 
ser exterminados ou vivenciados em histórias, músicas e perso-
nagens das culturas tradicionais brasileiras? Não seria esse um 
dos grandes ganhos da educação aliada às culturas populares?   

Surte efeito a convocação de mestres que transitam com 
facilidade entre o antigo e o moderno, capazes de revitalizar a 
tradição e inseri-la, com significado, em um contexto urbano. 
Deem-lhes apenas o essencial: tempo e espaço para que pos-
sam operar em nossas crianças a produção de sentido que 
operam em suas comunidades. A longo prazo, vivenciam-se 
dramas humanos que auxiliam a estruturação de uma vida 
inteira. A memória ancestral pulsa latente, mesmo que não 
nos lembremos de vivenciá-la.    
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Chifres reluzentes e reais 
Minha filha, Morena, criança bem pequena, nunca teve 

medo do boneco boi. Muito pelo contrário, tinha uma incansá-
vel vontade de vê-lo de novo e de novo. “Cadê boizinho?”, per-
guntava chorosa. “Dorme, boizinho, dorme”, respondia sua 
mãe cansada. “Vamos ver ele dormir?”, insistia. “Vamos, va-
mos”, respondia por fim a mãe. E íamos bater no quartinho 
escuro ao qual tínhamos acesso, onde o boneco gigante dor-
mia coberto, em frente ao altar e junto com todas as indumen-
tárias, caladas e sem farfalhar. “Dorme, boizinho, dorme.” Ca-
rinho no boizinho, cuidado para não acordar o boizinho. Os 
tempos se misturam confusos, porque afetivos. Não sei ao 
certo dizer quando a pequena criatura se deu conta de que o 
nosso Boi não era real, era boneco. Mas que seus chifres eram 
de “boi de verdade”. Sua relação com o bicho então mudou, 
teve medo, muito medo. Custava a se aproximar desse que 
tinha chifres de verdade. Eu dizia: “Mas é o boizinho!” Ela 
respondia: “Não, não, não quero passar a mão, tem chifres de 
verdade”. Mais crescida, essa criança, cheia de si, debochava 
um pouco do animal: “Que é isso, mãe, ficar cuidando de bicho 
de madeira!” Eu respondia: “Não coloca ele no chão, não, me-
nina, você sabe que não pode”. Mais tarde, no mesmo dia e no 
meio da festa, aparece correndo aos prantos abraçando minha 
cintura: “Ele correu atrás de mim, mãe, ele ia me chifrar!” “Não 
ia, não, filha, você conhece o Miolo, tudo e todos desta festa.” 
“Não, mãe, ele hoje está bravo, é dia da morte, fui fazer carinho 
nele e ele me deu uma carreira, ia me chifrar, ia me chifrar.” 

Esconde o rosto molhado na minha saia e chora. Olho para 
a frente e vejo o Boi, parado no meio da festa com chifres re-
luzentes e reais, grandes e de boi de verdade. 
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“Dorme, boizinho, dorme”

NOTAS
1 Instrumentos de percussão utilizados no Bumba meu Boi.
2 Expressões do Bumba meu Boi, que fazem menção ao barulho, movimento e criação dos grupos. 
3  Nascida em Cururupu, MA, atua como arte-educadora em São Paulo  

e integra o Grupo Cupuaçu.
4 Músico e compositor maranhense, diretor do grupo Cupuaçu, atua há mais de 30 anos na 
difusão das culturas populares no Brasil e no exterior.




