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Resumo

Seguindo a abordagem da fenomenologia, busco aprofundar, nesse
trabalho, o olhar sobre a movimentação das crianças em suas
brincadeiras, estabelecendo conexões entre a dimensão corporal e
simbólica de seus gestos. A pesquisa de campo foi realizada na
Creche/Pré-escola Central da Universidade de São Paulo, no ano de
2016, com crianças de 0 a 3 anos. Organizo o material obtido em três
grandes eixos: brincadeiras de recolhimento, brincadeiras de expansão
e narrativa. Aproximo-me, para tanto, da compreensão simbólica de
Mircea Eliade e da fenomenologia compreensiva de Gaston Bachelard,
bem como das pesquisas de Gandhy Piorski, Renata Meirelles e
Marcos Ferreira-Santos sobre brincadeiras. Em seguida, reflito sobre as
nossas atitudes como professoras ao acompanhar as crianças,
observando a necessidade de mover espaços internos em nós de modo
a escutá-las em sua inteireza. Ao final, compartilho memórias da
relação com as minhas avós, destacando as contribuições que o vínculo
entre avós e netos nos oferecem para refletirmos sobre a qualidade da
nossa presença com as crianças na Educação Infantil.

PALAVRAS-CHAVE: Criança – Corpo – Movimento – Educação
Infantil
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Abstract

Following the approach of phenomenology, I seek to deepen, in this
work, the look over children’s movements in their play, establishing
connections between corporal and symbolic dimensions of their
gestures. Field research was carried out in the Central Pre-school
Nursery of the University of São Paulo, in the year 2016, with 0-3 years
old children. I organize the material obtained in three main axes:
recollection play, play of expansion and narrative. I approach,
therefore, Mircea Eliade’s symbolic understanding and Gaston
Bachelard’s comprehensive phenomenology, as well as the research
from Gandhy Piorski, Renata Meirelles and Marcos Ferreira-Santos on
child play. Then I reflect on our attitudes as teachers as we observe
children, noting the need to shift our inner spaces in order to listen to
them in their entirety. In the end, I share memories of the relationship
with my grandmothers, highlighting the contributions that the bond
between grandparents and grandchildren offer us to reflect on the
quality of our presence with children in Early Childhood Education.

KEY WORDS: Child – Body – Movement – Early Childhood
Education
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cosmogonia: considerações iniciais

percurso

Comecei há tempos a pensar na movimentação das crianças e como
isso nos mobilizava, adultos que as acompanhamos, como exigia de nós
uma prontidão que às vezes significa acolhimento, recepção, às vezes
intervenção, ação, transformação ou mais de um ao mesmo tempo.
Pensava sobre a necessidade de certa abertura para compreendê-las,
uma disponibilidade e recepção corporal que poderia se conectar aos
seus estados de movimentação, à sua intensidade de vida. Estados que
algumas práticas corporais em dança buscavam como qualidade de
movimentação, como exercício, como experimentação de uma maneira
mais aguçada de percepção e conexão com o mundo, a sensação de um
corpo inteiro.

Suspendi um pouco esse interesse quando comecei a trabalhar como
professora na Creche/Pré-escola Central da Universidade de São Paulo.
Mesmo tendo mantido essa temática viva em mim, acabei por me
deparar com outras questões, com outras dimensões da complexidade
da prática do trabalho na instituição. Movi outras dimensões em mim,
buscando outras formações, outras práticas, outras experiências.

Um tempo depois, considerei que retomar a ideia de uma
continuidade de estudos pelo caminho do mestrado poderia me
envolver novamente nesse percurso que outrora admirei e que poderia
me ajudar a aprofundar alguns estudos e práticas nos quais tinha
interesse.

Retomo os aprendizados e as preciosidades do que vivi para fazer
este trabalho, com o que eu puder mover em mim e compreender do
mundo. Algo que continua me impulsionando e de que sempre me
recordo foi uma questão que surgiu tempos atrás quando acompanhei
a disciplina O olho e a mão: antropologia de uma Educação da Sensibilidade.
Tentando compreender a origem, a temporalidade, a recorrência de
algumas imagens do imaginário humano, perguntei ao professor
Marcos Ferreira-Santos: “De onde vêm essas imagens?”, “Do corpo.”,
ele me diz.

Comecei em parceria com uma amiga a frequentar as aulas de
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prática corporal com Calima Jabur, querida dançarina e professora
(Kali), que cuida de nossos corpos e seres, e me ajudou a compreender
corporalmente os princípios dos trabalhos em fisioterapia de
Coordenação Motora das belgas Marie-Madeleine Béziers, Yva
Hunsiger e Suzanne Piret e o GDS de Godelieve Denys-Struyf, de
modo que a leitura da literatura delas sobre a corporeidade das
crianças pequenas não mais foi a mesma. Um aspecto interessante
dessa prática é que propõem uma organização corporal em
coordenação, pela conexão do corpo como unidade integrada que, com
as devidas proporções, é a mesma ao bebê e ao adulto, e que leva em
conta a dimensão relacional, histórica, cultural da nossa constituição;
uma base sobre a qual podemos tanto compreender e orientar o
movimento deles, quanto cuidar da nossa própria mobilidade para,
dessa forma, estar mais integrada, presente com eles. Por ela também
conheci a prática chinesa do Lian Gong, trazida ao Brasil por Maria
Lucia Lee, que visa cuidar da nossa mobilidade corporal diária
preventivamente.

Calima havia conhecido essas linhas de trabalhos corporais ao
trabalhar com o dançarino e coreógrafo Ivaldo Bertazzo. Em 2013,
participei de um curso de formação em Reeducação do Movimento na
Escola de Movimento do Ivaldo Bertazzo, em que pude tanto fazer
uma imersão na sua técnica de trabalho, quanto reconhecer a
importância desse trabalho para as professoras de Educação Infantil.
Em seguida, tive a oportunidade de continuar essa prática corporal nas
aulas com a querida dançarina e professora Mônica Monteiro, mestra,
que me faz compreender melhor esse trabalho, movendo em mim seus
conceitos, com quem pude fazer o curso de Coordenação Motora, em
parceria com as fisioterapeutas Prisciliana S. Araújo e Dulce Alario
Estevam, nos mesmos moldes que a Marie Madaleine Béziers
trabalhava a formação quando vinha ao Brasil. Em 2014, conheci
também André Trindade, psicólogo formado em GDS (curso de
especialização, cujo nome faz referência a sua criadora, Godelieve
Denys-Struyf), que me sugeriu fazer essa formação para dar
continuidade ao estudo e prática com os trabalhos corporais. Até
então, participei da parte introdutória do curso GDS, oferecido no
Brasil pelas fisioterapeutas Cecília Stephan, Rita Wada e Nícia Vaz.

Nesse período, estava acompanhando como professora turmas de
crianças pequenas na Creche Central, de seis meses a três anos,
variando um pouco a faixa etária por grupo. Fui aprendendo a cuidar
deles, a estar com eles, descobrindo a responsabilidade que era
acompanhar crianças tão pequenas, a disponibilidade exigida para
atender suas necessidades, a sensibilidade precisa para compreender
suas expressões e dialogar com elas, a angústia que era não
compreender ou não conseguir ajudar, a calma e sinceridade
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necessárias para conversar com as famílias, a disposição, a variação de
dinâmica e movimentação necessária ao trabalho em parceria com as
outras professoras do grupo. Fui percebendo que importavam a esse
trabalho dimensões bem pessoais, nossa disposição nos dias,
concepções de vida, particularidades da movimentação de cada pessoa,
do estilo de ser e estar em relação com as crianças.

Nesse período, as Creches universitárias sofreram intervenções
graves em relação à continuidade do trabalho, com o fechamento de
novas matrículas por dois anos consecutivos. O motivo aparente estava
relacionado à falta de funcionários (e as contratações estavam
suspensas desde 2014), mas se tratava de uma opção política pela
extinção do oferecimento desse serviço pela universidade. Além da
redução da quantidade de crianças nas turmas interferir diretamente
na pesquisa de campo, sinto que preciso expressar aqui meu profundo
pesar por esses encaminhamentos feitos pela universidade. A
qualidade do trabalho realizado pelas Creches universitárias é rara. Ao
invés de encerrar esse serviço, seria importante fortalecer seus vínculos
em relação à formação inicial de professores na universidade, ter seu
reconhecimento como instituição educativa, e não somente de
assistência, assim como ter suas matrículas estendidas à população e
não restritas às crianças cujos pais possuem vínculo com a
universidade. Vivemos períodos de incerteza sobre como seria nosso
ano seguinte, o que influenciava diretamente na elaboração dos nossos
planos de trabalho, além de uma de nossas unidades ter sido fechada
em meio ao período de férias.

Buscamos nos fortalecer, criamos espaços de conversa e união entre
os envolvidos – professoras, funcionários em geral, familiares, crianças,
e demais grupos interessados na manutenção das Creches –,
participamos de eventos que divulgassem nosso trabalho, nos
dedicamos a pensar e experimentar variados meios de manifestarmos
nosso descontentamento, incluindo a participação das crianças e suas
famílias, entre outros. Percorremos o câmpus Butantã da Universidade
com nossas cirandas que continham cantigas e danças populares
permeadas pelo som, pelos jograis, por versos de protesto. Pintamos
faixas, vestimos fantasias, escrevemos paródias, saímos no bloco Oh,
abre vagas que eu quero entrar no Carnaval. Elaboramos curtas com a
parceria de familiares que trabalham com audiovisual, buscamos
diversos caminhos de luta do nosso jeito, uma luta política que
envolvia diretamente nossas vidas e as das crianças, que mexia com
nossos dias e neles fomos buscando maneiras de viver, sentir, mover,
resistir. Envolvemo-nos nessa luta, reorganizamos nosso trabalho,
tendo em vista a compreensão que nosso trabalho educativo – que é
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sempre político e que parte da prática da política – está nos eventos,
mas parte também está em nossas decisões cotidianas, está no nosso
fazer cotidiano. Sofremos uma série de intervenções, mas também nos
mobilizamos, nos movemos internamente, nos unimos e
experimentamos a prática democrática nas nossas reuniões e ações.
Cansamos, nos sentimos desmobilizados, sentimos pequena a nossa
força, nos dedicamos a cuidar do nosso núcleo mais particular, e ainda
estão colhendo reminiscências desse período, com alguns ganhos, mas
ainda muita perda.

Durante as disciplinas do mestrado, tive a oportunidade de
participar de percursos que tratavam de novas maneiras de se
relacionar com a produção do conhecimento científico, que tratavam
de referências de linhas de trabalho variadas, é verdade, mas que
tiveram em comum esse cuidado, essa vontade de conectar o trabalho
de produção escrita às pessoas que dela participavam, à experiência
dos autores presentes na maneira de abordar os assuntos, a maneira
como compreendemos e tratamos de assuntos cotidianos.

A primeira que fiz, no Instituto de Psicologia, tratava de pesquisas
que tinham a Experiência e a Comunicação Oral como metodologia, numa
abordagem a partir da obra de Walter Benjamin. Tanto as leituras,
quanto a dinâmica de trabalho em aula, me fizeram compreender e
valorizar os relatos de experiência, narrativas orais mais cotidianas,
como conhecimento significativo para as pesquisas em ciências
humanas. Aprendi maneiras de cuidar do público com o qual se faz a
pesquisa, convidando-os, inclusive, a dialogar com os pesquisados
durante todo processo de pesquisa de modo que participem
ativamente da construção do conhecimento com o pesquisador.
Aprendi a valorizar o ensaio (BONDÍA, 2004) como um estilo de
escrita que permite uma experiência simultânea de escrita e
pensamento, como um modo experimental do pensamento em que
cabe aparecer a subjetividade, o vivido pelo autor.

Outra disciplina cursada tratava de Educação, poder e resistência:
perspectivas foucaultianas na pesquisa em educação, em que pude aprender
sobre a importância de atentar, deslocar nossos pensamentos, nossa
maneira de pensar e agir no mundo, considerando as nuances das
concepções em jogo, que do micro ao macro permeiam nossas vidas e
impactam nas nossas escolhas. Foi uma experiência densa e muito boa.
Ao final, sua avaliação me surpreendeu e fez valer a pena todo percurso,
ao valorizar os trabalhos em que os alunos haviam se arriscado a
experimentar formas de escrever e organizar o conhecimento mais
diversas.

Duas experiências com os trabalhos finais foram bastante
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significativas. Num, tratei da importância da experiência da
observação do céu para a formação das pessoas, costurando o percurso
da disciplina com o meu daquele período. Noutro, tratei da dimensão
material da nossa existência, de como a qualidade transitória, perecível
de nossa matéria corporal qualifica nossa existência, numa tentativa de
compreender a experiência de acompanhar a doença e tratamento de
minha avó.

Acompanhei ainda uma turma de graduação como monitora da
disciplina de Cultura corporal: fundamentação, metodologia e vivências.
Presenciei a importância que é tratar da nossa dimensão corporal com
professores em formação inicial e continuada, através tanto da reflexão
sobre a prática, quanto da experimentação corporal em diversas
linguagens. Aprendi sobre a condução de um curso no ensino superior,
sobre a clareza na organização das propostas, sobre a condução das
discussões em aula, articulando as colocações dos alunos, algumas
experiências e a abordagem teórica. Aprendi sobre a condução de
propostas de práticas corporais, sobre a atenção e escuta para a
movimentação dos alunos, bem como sobre suas limitações e
conquistas. Aprendi sobre a avaliação de um processo corporal como
esse, que envolvia o que pode ser transformado, aprendido
conceitualmente, envolvia o que pode ser colocado em forma de
movimento na apresentação, e também o envolvimento dos alunos
notado ao longo da disciplina. Me vi inexperiente, me vi atenta ao
envolvimento dos alunos, a maior ou menor disposição que advinha
de suas experiências anteriores, me vi insegura na condução das
propostas, me vi encantada pela movimentação que surgia quando
envolvidos na pesquisa dos movimentos de seus corpos.

Logo após o exame de qualificação, iniciei a prática de Seitai-ho com
a professora e artista Ciça Ohno. Seitai-ho é uma educação corporal
baseada na força vital - Ki, sustentada por um conjunto de técnicas
elaboradas por Haruchica Noguchi no Japão, na primeira metade do
século XX, com o objetivo de resgatar a capacidade instintiva e retomar a
origem da vida a partir da relação sensível com o corpo e o movimento.
Sei significa equilíbrio correto, tai, corpo e ho, técnica. No segundo
capítulo apresento mais informações sobre tal prática1.

1 Website: www.jardimdosventos.com.br.
Acesso em 01/04/2017.

Meses depois fui chamada pelo concurso para Professora de
Educação Infantil dos Centros de Educação Infantil da cidade de São
Paulo, que eu havia prestado em 2015. Não foi fácil tomar essa decisão,
foram necessários meses pensando e uma consulta a mulheres sábias
para que eu a tomasse. Enfim, optei por ir, mudar de trabalho e
descobrir o caminho que haveria para mim ali, bem como conhecer o
funcionamento da rede pública da cidade de São Paulo e ver como
estavam as crianças nesses outros lugares da cidade. Foi uma decisão
arriscada e desafiadora. Por hora, vejo espaço, abertura, parcerias, boa
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qualidade de formação e documentação para se fazer um bom
trabalho, mas, ao mesmo tempo, vejo condições de trabalho ruins, no
que se refere a investimento, quantidade de adultos por criança,
terceirização dos serviços de alimentação e limpeza, e espaços
inadequados para o trabalho com a qualidade que acredito, desafios
com os quais vamos lidando criativamente (e, às vezes,
desesperadamente, no sentido da pouca esperança de melhora) no
cotidiano. Ainda assim, estou à procura de parcerias de trabalho e de
uma unidade em que um trabalho nesse mesmo sentido que busco
esteja iniciado e tenho encontrado algumas.

De alguma maneira essas experiências estão presentes na composição
desse trabalho, na maneira como eu estava e percebia as crianças
no trabalho, na maneira como fui refletindo sobre meu percurso, na
maneira como vivo e me coloco presente e sobre como vislumbro o que
ainda virá.

aqui e agora

Pretendo nesse trabalho voltar minha atenção para a movimentação e
expressividade das crianças, para suas brincadeiras e relações com as
outras crianças e com os adultos, valorizando a dimensão mais
material da nossa existência – a nossa corporeidade – em relação
sensitiva com os materiais e com os seres do mundo. Pretendo dar
destaque à nossa dimensão material, sensível, sensitiva, para além da
já valorizada dimensão intelectual, cognitiva, espiritual (sem deixar de
reconhecer a ligação entre elas, apenas explicitando-a ou dando mais
ênfase momentaneamente à dimensão material). Noto no cotidiano
com as crianças que elas, em sua condição corporal presente, sensitiva,
integrada, requerem de nós, adultos que as acompanhamos, uma
disposição, uma expressividade também corporal, também integrada
com nossas concepções de trabalho, com os princípios que elegemos
para a nossa vida.

Para compreender isso, reuni leituras sobre a dimensão material da
nossa corporeidade, sobre como isso expressa a nossa condição
humana, associadas a leituras de uma abordagem corporal mais ligada
à área da fisioterapia, da dança, com leituras que tratam da dimensão
material do imaginário e outras de abordagem mítica das narrativas
que emergem do corpo. Inicio a tentativa de compreensão e conexão
dessas dimensões humanas por meio dessas abordagens. Encontrei na
fenomenologia, mais especificamente na fenomenologia compreensiva,
essa possibilidade de caminho de investigação que reúne razão e
sensibilidade como maneiras de conceber o conhecimento sobre o
mundo, reconhecendo a dimensão subjetiva tanto da minha
aproximação às crianças, quanto das leituras que faço e fiz dos
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momentos compartilhados com elas.
Pretendo dar um destaque à dimensão corporal da existência,

porque ainda temos conceitualmente muito presente a divisão entre
corpo e espírito, entre corpo e mente, concebida na perspectiva
cartesiana, que repercute não só no campo da educação, como na
divisão do trabalho, que costuma ser mais valorizado à medida que se
caracteriza como trabalho intelectual e passa a ser menos valorizado
como trabalho corporal, associado ao uso da força, como se uma
remetesse a uma forma mais civilizada, mais racional e a outra a algo
mais braçal, animal, instintivo. Percebo que essa dimensão ainda
aparece na maneira como a educação escolar pensa a formação das
nossas crianças e jovens, mas percebo também que na Educação
Infantil essas dimensões aparecem mais imbricadas, tanto porque as
crianças bem pequenas se expressam, sobretudo, corporalmente,
quanto porque nossas ações como professoras envolvem a
complexidade da vida por inteiro, incluindo as situações de cuidado,
as brincadeiras, nas interações com as pessoas e com o espaço
educativo, nos conhecimentos que ainda aparecem conectados com as
nossas questões primárias sobre o mundo e não cindidos em
disciplinas.

Sinto uma tensão por estar tratando desse assunto teoricamente,
conceitualmente nesse trabalho. Certa vez uma professora comentou
como temos poucos trabalhos sobre o corpo na educação. Acho que
agora consigo compreender. Nem sempre a experiência corporal se
traduz em palavras. Nem toda expressão escrita pode conter a
vivacidade de uma experiência (aqui a poesia, a literatura vem sempre
nos ajudar). Nem sempre conseguimos, além do trabalho cotidiano
com as crianças, corporalmente exigente, além das práticas corporais
periódicas para manter nossa vitalidade, além dos cuidados cotidianos
com a nossa casa, o nosso corpo, manter o tempo de dedicação à
leitura e escrita com essa intensidade. Quando associadas, as
dimensões teórica e prática, científica e cotidiana, ganham proporções
mais significativas, mas, para isso, exigem muita dedicação e energia.
Nos intervalos entre a realização desses trabalhos é preciso pausar, é
preciso repousar, e sempre que possível é importante tentarmos
instaurar um ritmo mais lento, mais gostoso e proveitoso de vida, no
sentido de conseguirmos aproveitar, saborear as experiências e nos
dedicarmos mais integralmente a cada tarefa a que nos propomos.

Ainda assim, gostaria de tentar aqui continuar escavando as paredes
do pequeno espaço que já está aberto para as pesquisas que tratam
da experiência significada e, portanto, formativa. Gostaria de tentar
aqui escreviver feito a Elni Elisa Willms (2013), escrever sobre minha
experiência, buscando compreendê-la de corpo inteiro, aprendendo a
vida.
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Nesse percurso, fui percebendo como tenho vivido. Percebi que
estava dedicando bastante tempo ao trabalho, aos estudos, pela
quantidade de tarefas que me proponho. Estava vivendo com um
reduzido tempo livre para dedicar ao lazer, a cuidar de mim, do meu
espaço, da casa, das pessoas mais próximas de minha família, o tempo
para conviver com os amigos, o tempo para prática corporal tão
necessária a mim e ao trabalho. Fui me percebendo, ajustando algumas
dimensões, tentando conectar os aprendizados que venho tendo com
essas leituras com a maneira como vivo cotidianamente, com as
escolhas que faço.

Alguns autores já me acompanhavam, revisitei-os. Quis trazê-los
no que me convidavam à sua leitura. Tive dificuldade com a escrita
da parte teórica no início. Passei, então, a me dedicar ao trabalho
de campo com as crianças. Decidi me voltar à experiência, ao que
iria surgir com as crianças, para posteriormente retomar os autores e
reconhecer as contribuições ao percurso desse trabalho. A escrita mais
conceitual desse trabalho foi selecionada e elaborada após o trabalho
de campo, por isso nela já aparecem indícios do que pude refletir a
partir do campo.

Dando sequência, apresento a base teórica que estrutura o trabalho
e o compõem metodologicamente. Em seguida, apresento os capítulos
que compõe o trabalho que tratam, nessa ordem, da leitura feita dos
registros do trabalho de campo com as crianças, de uma reflexão sobre
o nosso trabalho como professoras e, por fim, apresento uma reflexão
feita a partir de experiências de reencontro com as minhas avós, em que
encontrei indícios de contribuições para a construção do conhecimento
em Educação.



contemplação

Reuni aqui as abordagens sobre a metodologia que experimento nesse
trabalho. Primeiramente trago os autores que me fizeram pensar sobre
o corpo e sua materialidade, em conexão com a ancestralidade e com
a experiência no mundo, inclusive por meio da abordagem mítica.
Em seguida, trago as contribuições de estudos que propõem uma
elaboração teórica que compreenda a racionalidade como sensível,
além das contribuições da abordagem fenomenológica, como maneira
de possibilitar a conexão do pensamento reflexivo com a vida vivida.

matéria primordial: nossa corporeidade

Herdamos historicamente uma compreensão de ser em que a mente
está separada de seu corpo, que gerava a negação ou superação da
materialidade que o compõe. No livro Adeus ao corpo (2003, p. 13),
David Le Breton, antropólogo e sociólogo francês, lembra-nos do
dualismo que o mundo ocidental antigo herdou dos cristãos gnósticos,
que atribuíam o bem, a alma, a plenitude, o conhecimento a uma
dimensão mais espiritual, e o mal, o corpo, a morte, o tempo, a
ignorância, a uma dimensão mais corporal. Le Breton nos diz que, por
influência de Descartes, o corpo carnal foi considerado um entrave
diante do desenvolvimento da inteligência, do espírito. O corpo,
perecível, foi associado a um lugar de indignidade, de precariedade,
nossa “parte maldita sujeita à doença, ao envelhecimento, à morte”
(p.14). O autor conclui que por todos esses motivos a ancoragem
corporal da existência perdeu seu espaço e que essa ruptura teve como
consequência o nosso atual esquecimento do corpo na vida cotidiana.

Maurice Merleau-Ponty (1971 apud FERREIRA-SANTOS &
ALMEIDA, 2012, p. 95) reconecta essas dimensões ao definir a nossa
constituição corporal, a nossa corporeidade como “um nó de
significações vivas”. Desse modo, não conceberíamos que temos um
corpo, como um fardo a carregar, mas que somos um corpo que “sente,
pensa, age e atua no mundo concreto que vivemos, carregando em si,
uma memória corporal, inscrição das memórias vividas e tudo o que
elas significam” e que se relaciona com os outros, com o mundo em
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oposições e complementariedades. Em sua obra, Merleau-Ponty exalta
a dimensão sensível que somos antes mesmo da nossa racionalidade
ser refinada, como um ser que se estrutura a partir dos sentidos
cinestésicos, da percepção do mundo, o que ele chamaria de ser
pré-reflexivo ou ser selvagem, já impregnado de sentidos e
significações (p. 96).

Em consonância com ele, encontro Ivaldo Bertazzo2 apresentando

2 O dançarino, coreógrafo e professor
Ivaldo Bertazzo nos apresenta

essa teoria baseado nos estudos
das fisioterapeutas Suzanne Piret,

Marie-Madeleine Béziers e Yva
Hunsinger e de Godelieve Denys-

Struyf, com quem fez formações dos
seus métodos, Coordenação Motora

e Cadeias Musculares Articulares,
respectivamente, e dos quais foi

responsável pela divulgação no Brasil.

em seu livro Cidadão Corpo (1998) que nos primeiros anos de vida “nos
encontramos sensorialmente integrados ao todo” (p.10). Bertazzo
afirma que desde nossa formação embrionária já possuímos sentidos
interagindo com as formas e, ainda que a organização de nossa
sociedade sopre o vento para nossa direção mais racional, somos
constituídos por nossas sensações de base, por nossa base sensorial
(p.12), nossa dimensão mais sensível que nos conecta com o mundo
exterior, o percebe, o significa. Ele afirma que, além da nossa base
sensorial, somos constituídos por um profundo sentido corporal, que é
denominado propriocepção, a nossa sensação interna das diferentes
partes do corpo em relação entre si e em relação a nossa movimentação
pelo espacial (p. 12).

Apresenta-nos, assim, o corpo como uma estrutura material, dizendo
que “se não aceitarmos tal fato, retardamos a compreensão do que
significa ter conforto dentro da matéria, ou do que seja possuir uma
boa organização em nosso interior” (p. 35). Afirma que isso pode estar
ligado a um equívoco que considera imperfeito o que é material, pesado,
e desejável o que é leve, espiritualizado. “O sagrado, o espiritual, está
invariavelmente amalgamado à matéria”, afirma (BERTAZZO, 1998, p.
35). Um movimento que é executado no propósito da estruturação traz
em si os componentes capazes de conferir ao corpo a combinação de
ambas as dimensões, peso e leveza, elasticidade e firmeza, soltura e
densidade, relembrando a antiga fórmula alquímica Solve et Coagula (p.
37).

Em seus estudos acerca da imaginação material, Bachelard afirma que
a imaginação “vai pensar a matéria, sonhar a matéria, viver na matéria,
ou então, materializar o imaginário” (2001, p. 7), atribuindo para cada
elemento material, fogo, água, ar e terra, o seu dinamismo. Ele afirma
que nesse reino toda transcendência aparece junto com a imanência,
todo pensamento erudito advém de um devaneio material primitivo,
que toda “sabedoria tranquila e permanente se enraíza a uma constância
substancial” (1997, p. 4) e que aprendemos isso estabelecendo uma
correspondência de materialidade entre as coisas e nós próprios, como
se pudéssemos ter uma compreensão íntima das coisas (2001, p. 9-10).
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Os primeiros interesses psíquicos que deixam traços
indeléveis em nossos sonhos são interesses orgânicos.
A primeira convicção calorosa é bem-estar corporal. É
na carne, nos órgãos que nascem as imagens materiais
primordiais. Essas primeiras imagens materiais são
dinâmicas, ativas; estão ligadas à vontade simples,
espantosamente rudimentares. [...] Uma coisa é certa,
em todo caso: o devaneio na criança é um devaneio
materialista nato. Seus primeiros sonhos são os sonhos
das substâncias orgânicas (BACHELARD, 1997, p. 9).

Figura 1: brincadeira com água

“A imaginação material é uma imaginação primordial”, Bachelard
(1997,126) conceitua. O autor ainda nos diz que a cada matéria original
conectam-se, não apenas um único caminho de sentido, mas
“ambivalências profundas e duradouras [...] condição necessária para
que o elemento material envolva a alma inteira” (1997, p. 13). A
relação com a materialidade da água, por exemplo, diria de “um
destino essencial que metamorfoseia incessantemente a substância do
ser” (p. 6), elemento que possibilita misturas, transação, que faz a
mediação entre vida e morte (p. 18).

Ao falar sobre a imaginação do movimento sugerida pelo elemento
ar, Bachelard (2001, p. 1-4) diz que mobilidade advinda da imaginação
seria, no psiquismo humano, a própria experiência de abertura, da
novidade, de renovação, de vigor, vivacidade. O devaneio dinâmico do
ar nos inspiraria um tipo de mobilidade que nos põe em marcha, como
um impulso, um convite a uma viagem, que inclui o reconhecimento
da vida em seu caráter transitório, passageiro, em contínuo movimento,
em permanente transformação: “Já que o poeta nos descobre um matiz
fugidio, aprendamos a imaginar todo matiz como uma mudança. Só
a imaginação pode ver os matizes; ela os apreende na passagem de
uma cor para outra. [...] Florescer é deslocar matizes” (p.4, grifos do
autor). “A imaginação não é um estado, é a própria existência humana”
(BLAKE, [1930?] apud BACHELARD, 2001, p. 1).

A imaginação dinâmica nos diz da contínua transformação do
universo, possível de ser experimentada ao contemplar o movimento
das nuvens dançantes no céu, reconhecendo materialmente que suas
formas estão em movimento e que o próprio movimento as produz, e
ao mesmo tempo as deforma. “Matéria, movimento, necessidade e
desejo são inseparáveis” (p. 194). O desafio seria sermos ao mesmo
tempo “movido e movente, móbil e motor, impulso e aspiração” (p.
267), imensidão e intimidade, expansão e segurança (2003, p. 90),
transitarmos pelas dinâmicas, pelas qualidades que ela nos oferece de
acordo com a nossa necessidade, com a nossa busca, com o que se
apresenta a nossa vida. No livro O poder do mito, Campbell (1990, p.
228) diz que o importante é viver a vida em termos de experiência,
reconhecendo a porção de mistério intrínseca a ela. Viver uma vida em
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movimento, no que tem de mutável, e não no que ficou de consolidado.
Transformar-se, tornar-se. E assim conferir à vida uma nova radiância:

Dizem que o que todos procuramos é um sentido para a
vida. Não penso que seja assim. Penso que o que estamos
procurando é uma experiência de estar vivos, de modo
que nossas experiências de vida, no plano puramente
físico, tenham ressonância no interior de nosso ser e de
nossa realidade mais íntimos, de modo que realmente
sintamos o enlevo de estar vivos. (CAMPBELL, 1990, p.
5).

Bondía (2015, p. 10) nos diz que viver uma experiência não é algo que
fazemos acontecer, que realizamos ou produzimos, mas algo que, de
repente, nos acontece, que nos toca, nos passa e nos atravessa. Citando
Heidegger, ele afirma que “fazer uma experiência com algo significa
que algo nos acontece, nos alcança; que se apodera de nós, que nos
tomba e nos transforma.” (1987 apud BONDÍA, 2015, p. 27); viver uma
experiência significa “algo que pertence aos próprios fundamentos da
vida, quando a vida treme, ou se quebra, ou desfalece; e em que a
experiência, que não sabemos bem o que é, às vezes canta” (BONDÍA,
2015, p. 12).

Para Bondía, viver uma experiência significaria aceitar, tomar
receptivamente, sofrer, padecer por algo; significaria que o sujeito da
experiência seria mais um sujeito alcançado, tombado, derrubado, do
que um que permanece em pé, erguido, seguro de si, impávido,
inatingível, ou mesmo anestesiado, apático, ainda definido por seu
saber, por seu poder, por sua vontade (2015,p. 28). A definição de
experiência me faz lembrar uma situação vivida durante o registro de
campo, quando numa tarde, Cecília, por volta de seus dois anos, se
divertia ao brincar de cair. Cecília via graça em levantar para poder
cair de novo.

Esse saber da experiência apresentado por ele seria “o que se adquire
no modo como alguém vai respondendo ao que lhe vai acontecendo ao
longo da vida e no modo como vamos dando sentido ao acontecer que
nos acontece” (p. 32). Trata-se de um sentido que vai se construindo
e destruindo no viver e se traduz numa maneira de viver, num modo
de conduzir-se, numa estética, num estilo. O saber da experiência se
traduziria num modo de habitar o mundo, de habitar a nossa própria
existência corporal, finita, encarnada, no nosso tempo e espaço, com os
outros (p. 43). A experiência, conclui, escapa às determinações “porque
é, nela mesma, um excesso, um transbordamento, porque é nela mesma
possibilidade, criação, invenção, acontecimento” (p. 43).

A experiência teria algo de impureza, de opacidade, de obscuridade,
de confusão. Está demasiadamente ligada
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[...] à fugacidade e à mutabilidade do tempo,
demasiado ligada a situações concretas, particulares,
contextuais, demasiado vinculada ao nosso corpo, a
nossas paixões, a nossos amores e a nossos ódios. (p.
39)

A noção de experiência seria sempre subjetiva, sempre
contingente,“sempre daqui e de agora, contextual, finita, provisória,
sensível, mortal, de carne e osso, como a própria vida.” (BONDÍA,
2015). A experiência supõe “reivindicar a subjetividade, a incerteza, a
provisoriedade, o corpo, a fugacidade, a finitude, a vida...” (p. 40).

Mitologicamente, Joseph Campbell (2007, p. 164-165) apresenta
narrativas que dizem da tentativa humana de busca pela
indestrutibilidade, imperecibilidade e imortalidade do corpo.
Campbell comenta que os deuses seriam compreendidos como
guardiães do elixir do Ser Imperecível, dos quais um herói buscaria a
sua graça, o poder de sua substância sustentadora, imperecível, como,
por exemplo, a energia miraculosa dos relâmpagos ou a fertilidade da
chuva (p. 169). Conta que numa mitologia um avô diz ao jovem
iniciado, após seu casamento, que “Isto é seu corpo; isto e você são a
mesma coisa” (p. 165); Campbell conta da batalha primordial entre os
titãs e os deuses pelo elixir da imortalidade, em que precisavam “bater
o Oceano Lácteo3 da vida imortal para obter sua manteiga - Amrita

3 Campbell (2007, p.167) explicita,
baseado em estudos da psicanalista
Melanie Klein, que o período de
amamentação é o período em que
temos contato com a dádiva que é o
seio inexaurível, que nunca falta, que
tudo cura. Quando esse período se
encerra, iniciariam-se as fantasias de
restituição, com relação à integridade
do próprio corpo, uma proteção contra
forças maléficas e uma exigência de
indestrutibilidade, que permanecem
como fatores das atividades de vida do
adulto e dão origem, por exemplo, à
profissão de curandeiro nas sociedades
primitivas.

(amrita – a, não; mrita, mortal)” (p. 167); conta o mito da tradição
mesopotâmica em que Gilgamesh busca o agrião da imortalidade, a
planta do nunca envelhecer, e mesmo depois de ouvir que se contentasse
com os prazeres mortais, percorre uma desafiante trajetória para
encontrá-la. Após encontrá-la, pausa para descansar e, num átimo, a
perde, ao ser comida por uma serpente. Assim foi, conta ele, que as
serpentes obtiveram o poder de retirar a própria pele, recuperando sua
juventude de tempos em tempos (p. 171-174).

Campbell prossegue dizendo como a busca por imortalidade física
continua enfeitiçando o coração dos homens, mas que essa atitude
procede da incompreensão de um ensinamento tradicional que diz que:

Todas as coisas se encontram em processo, ascendendo
e retornando. As plantas tornam-se botões, mas apenas
para voltarem à raiz. Retornar à raiz é como buscar
tranquilidade. Buscar tranquilidade é como caminhar
ao encontro do destino. Caminhar ao encontro do destino
é como conhecer a eternidade. [...] O conhecimento da
eternidade nos torna magnânimos; a magnanimidade
leva à ampliação da visão; a visão ampla traz nobreza,
a nobreza é como o céu. O celeste é como o Tao. O
Tao é eterno. Não temei o desaparecimento do corpo.
(LAO-TSE, 1919 apud CAMPBELL, 2007, p. 177).

Da mesma maneira, consta num aforismo tântrico: “[...] assim a
imortalidade é experimentada como um fato presente: ‘Está aqui! Está
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aqui!’” (p. 177). E conclui, conforme anteriormente, em
complementariedade: “A eternidade e o tempo são dois aspectos da
mesma experiência [...]” (p. 146); “a perfeição das delicadas asas de um
inseto, quebradas na passagem do tempo, [...] [são] a um só tempo sua
perfeição e sua desintegração” (p. 153); “as danças das dançarinas
visíveis são manifestações do gozo da eternidade no tempo”4 (p. 160).

4 Sobre quando dançam as filhas da
deusa chinesa Hsi Wang Um, mãe de

ouro da tartaruga, durante a festa dos
pêssegos (CAMPBELL, 2007, p. 160).

E poderíamos dizer que as brincadeiras das crianças também o são,
porque, ao acompanhá-las, há vezes em que num instante somos
convidados a visitar a eternidade, de repente nos encontramos com o
humano, nos sentimos o cosmos, num instante tocamos a imensidão.
Dessa forma, a integração ao fluxo da vida me parece ser a
possibilidade de integração à eternidade das coisas; à nossa condição
mortal e passageira, à possibilidade de vida acompanhando o ritmo da
contínua mudança – “só sei que o dia vira noite e a noite vira dia”,
dissera Salizete Soares (2011, p. 18). Isso me diz do nosso
reconhecimento como matéria que continua participando da vida,
mesmo depois da desintegração do nosso corpo, sem dizer do que
permanece vivo na memória dos nossos descendentes; me diz que é
justamente a nossa mortalidade que traz imanência e transcendência,
juntas, ao presente.

três marias: razão sensível, mitohermenêutica e fenomenologia

Considerar nossa corporeidade, nosso ser por inteiro na pesquisa seria,
conforme dissera Michel Maffesoli (1998, p. 11), considerar as situações
no que elas têm de efêmero, de sombrio, de equívoco, mas também
de grandioso, reconhecendo em cada situação a ambivalência que a
compõe, sombra e luz, matéria e espírito, entremeados. Maffesoli
sugere que levemos em conta juntamente com a racionalidade, os
afetos, a emoção e a paixão impregnados nos fenômenos humanos,
considerando a incerteza, o imprevisível, o trágico das experiências (p.
11). Considerar a incerteza, sem garantia, sem previsão, como uma
criança que entra numa brincadeira sem saber ao certo como ela irá
decorrer. Certa vez, Rosa me disse:

– Vou brincar de criança grande.

– E como é? – perguntei.

– Ainda não sei. – Ela me respondeu, e foi ser.

Maffesoli (1998, p. 161) afirma que ao incluirmos a dimensão da
experiência na concepção dos conhecimentos, levamos em conta o
dado mundano, o aspecto concreto do fenômeno. Conta que os gregos
tinham um conceito para isso, a koinéaisthesis, que significava levar em
conta o saber orgânico, o saber corporal, considerando que o corpo
inteiro era parte integrante do ato de conhecer. Incluir a vida banal,
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cotidiana, concreta, singular na construção do conhecimento seria, para
o autor, a maneira de poder compreender as diversas interações que
constituem a trama complexa da vida, no que ela tem ao mesmo tempo
de enraizada e móvel (p. 165). Para o autor, voltar às próprias coisas
dava “espírito à matéria e materializava o espírito” (MAFFESOLI, 1998,
p. 166).

E, tratando de enraizamento, contamos com a experiência dos
nossos ancestrais familiares e históricos para nos orientar a seguir
nossa trajetória pessoal. Para Mircea Eliade (2010, p. 8), o mito pode
ser compreendido como narrativa viva, “no sentido de que fornece
modelos para a conduta humana, conferindo por isso mesmo,
significação e valor à existência”. Conhecer as narrativas míticas seria
um meio de acessarmos essas experiências anteriores, pois os mitos
contêm em si essa memória ancestral. São como resíduos arcaicos do
humano, contêm imagens primordiais, que nos precedem e nos
ultrapassam (MAFFESOLI, 1998, p. 100). São narrativas que se mantêm
vivas na nossa memória pessoal e coletiva, no “substrato mítico que
transpira pelos poros do corpo social” (p. 169), nos nossos gestos, nos
nossos hábitos. Eliade ainda acrescenta que conhecer os mitos é
aprender o segredo da origem das coisas, por aprendermos não só
como as coisas vieram à existência, mas também onde encontrá-las e
como fazer com que reapareçam quando desaparecem (2010, p. 18): “o
retorno à origem oferece a esperança de um renascimento” (p. 32).

A leitura e reconhecimento dos mitos, a mitohermenêutica, será
considerada nesse trabalho como uma possibilidade metodológica de
interpretação das situações vividas com as crianças. Nas palavras do
mestre Marcos Ferreira-Santos, mitohermenêutica pode ser
compreendida como um

[...] trabalho filosófico, de cunho antropológico, que
pretende compreender as obras da cultura e das artes,
a partir dos vestígios (vestigium) – traços míticos e
arquetipais – captados através do arranjo narrativo de
suas imagens e símbolos na busca dinâmica de sentidos
para a existência [...] (2012, p. 120)

Trata-se de uma leitura, uma interpretação simbólica das imagens e
vivências que nos aparecem, com as relações possíveis de serem tecidas
no momento, com o limite da compreensão momentânea, uma leitura
sempre subjetiva, sempre contingente. E por mais que duvidemos,
“isso não representa um obstáculo à compreensão do mundo, mas a sua
própria possibilidade. [...] O que se revela, se revela diante do texto”
(FERREIRA-SANTOS & ALMEIDA, 2012, p. 120). Percebendo, ouvindo
o outro, reconhecemos a nós mesmos, tomamos consciência dos valores
que regem as nossas escolhas, do fio da nossa trajetória pessoal.

Stanley Keleman (2001, p. 61), ao se debruçar sobre as relações
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entre mito e corpo, afirma que a vida do corpo é a fonte dos nossos
mitos, que os mitos têm a ver com o movimento do nosso corpo pessoal
e universal. Keleman define mitologia como uma poética do corpo
cantando sua verdade, como um poema sobre a experiência de ser
corporificado, que revela o jeito pessoal de agir, dançar, cantar, contar
histórias, de viver (p. 17). Tem a ver com como a humanidade foi
elaborando, significando o contato com o vazio, com o misterioso da
experiência humana, com os mistérios do nascimento e da morte. Para
ele, a imagem mítica é indissociável da imagem somática, por serem
as imagens expressões do nosso próprio corpo. Nessa perspectiva,
compreender o mito seria “saber a partir do nosso interior [...] tornar-se
íntimo da maneira como experienciamos a nossa existência” (p. 26),
ter contato com as nossas imagens interiores, reconhecendo como elas
participam dos nossos gestos, da expressão dos nossos sentimentos
e, no processo de transformá-las em ações, compreender como elas
compõem o nosso percurso de vida (p. 108).

Dessa forma, aceitando a vida em sua finitude, em sua dinâmica viva,
integrando materialidade e espiritualidade, podemos compreender o
estreito vínculo entre o entendimento e a percepção das sensações, e
retornamos à compreensão integral de pessoa (MAFFESOLI, 1998 p.
186), compreendemos de corpo inteiro. Assim, “incorporamos o mundo
e nos incorporamos ao mundo” (p. 183), vivemos a experiência de fazer
parte de um corpo comum. Um corpo coletivo nos leva a sentir a
exaltação do sentimento de vida, a plenitude no cotidiano, que permite
a afirmação exuberante da vida.

A fenomenologia se constituiu um caminho para realizar esse
trabalho, na medida em que se apresentava como uma tentativa de se
aproximar das coisas do mundo e tentar compreendê-las; em que
propunha lidar com a vida, não como ela deveria ser, mas como ela se
apresenta; na medida em que propunha, tomando-a pelos “mitos de
que ela se orna, voltar à vida vivida, mais próxima a essa empiria, à
própria coisa” (p. 45).

Maffesoli (1998, p. 116) diria que a descrição seria uma maneira
acariciante de acompanhar uma realidade complexa, uma abertura
para o aspecto indefinido, entrecruzado das situações humanas. Seria
uma maneira de afirmar a existência, apresentando as coisas como são,
o que existe, o possível, sem pretender esgotar o mistério do ser, mas
exaltando a atenção aos detalhes, ao que participa da vida concreta, ao
que está vivo, contentando-se em repousar sobre a tensão dos
elementos contraditórios. Dessa forma, construiríamos um
conhecimento próximo, enraizado, que exprime um apego a esse
mundo, em comunhão com ele, um conhecimento mais guiado pela
nossa ânima, partindo do nosso interior, tão próximo a ponto de
descrever as próprias vibrações dos elementos (p. 120). O propósito
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desse trabalho seria buscar mais as relações significativas que se
estabeleceram no momento da ação, a significação do fenômeno, “no
que este tem de fundador e intrinsecamente humano” (p. 127).

Descrever uma cena nos possibilitaria “entrar no próprio coração do
nosso objeto de estudo, vibrar com suas emoções, participar de seus
afetos, compreender o complexo arabesco dos sentimentos e das
interações de que está impregnado” (MAFFESOLI, 1998, p. 46). Essa
seria uma maneira de fazer jus à vida movente, dinâmica e manter a
força de seu dinamismo (p. 47). Uma atitude correspondente seria
menos dogmática do que receptiva. Seria mais receptiva ao que
aleatoriamente pode surgir, ao instante vivido, uma atitude de
abertura de espírito para saber receber o que a vida nos propõe e, em
retorno, oferecer o que nos for próprio (p. 55). Significaria estabelecer
correspondências, semelhanças, analogias, perceber as sincronicidades
(p. 56); experimentar a atitude de um espírito contemplativo, “deixar
que o eu lírico se dissolva para melhor ouvir a música nascente, para
dar conta da mudança que se opera diante de nossos olhos” (p. 109) e,
ao mesmo tempo, se apegar ao que é vivido, ao que é simultaneamente
estático e cinético, constante e movente (p. 113). Assim trabalharíamos
“no encalço do espírito da matéria, empenhando-se em mostrar a
materialidade do espírito a própria coisa - carregada de coisas que a
ultrapassam” (p.115).

Gaston Bachelard lembra-nos que escolheu a fenomenologia na
esperança de examinar com um novo olhar as imagens por ele amadas,
por querer seguir a exigência fenomenológica de “acentuar-lhes a
virtude de origem, em apreender o próprio ser de sua originalidade”
(2009, p. 3), para recuperar a alegria do maravilhamento que as crianças
demonstram ter diante da novidade do mundo. Para ele, a imaginação
seria capaz de nos fazer criar (e recriar) aquilo que vemos e reencontrar
em nós a nossa infância interior: “o devaneio nos põe em estado de
alma nascente” (BACHELARD, 2009, p. 15).

Para Bachelard, a fenomenologia da imaginação seria o
[...] estudo do fenômeno da imagem poética no

momento em que ela emerge na consciência como um
produto direto do coração, da alma, do ser humano,
tomado em sua atualidade [...] (2008, p. 184)

Essa imagem é variacional, específica, se move à medida que a pessoa
se desloca e se movimenta interiormente. É efêmera, apesar de trazer
uma sensação de unidade, ligada à nossa subjetividade pura, ligada
diretamente ao nosso âmago. Não é preciso muito, Bachelard afirma,
“para uma simples imagem poética, só é preciso movimento da alma”
(p. 187). As imagens são da dimensão do imprevisível, da poesia, e por
isso exigem de nós uma abertura ao desconhecido, ao devir (2008, p.
193).
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Elaborava esse texto, enquanto vivia e refletia sobre o trabalho de
campo com as crianças. O que no início me pareciam impressões
sincronizadas, concretização de uma busca, foram aos poucos se
transformando numa ampliação do espectro da minha visão, como se
agora eu pudesse ver as situações com mais clareza, com mais
claridade (claridade e sombra compondo a realidade tridimensional),
como se agora eu reconhecesse, muito do que já havia escrito nesse
início no que vivi durante o registro do campo. Apresento-lhes como
se passou inicialmente e, em seguida, partimos para as leituras das
experiências propriamente ditas.

observatório: trabalho de campo

Figura 2: espelho

Para compor o trabalho de campo, fiz registros5 de situações com as

5 A maioria das imagens é de minha
autoria. As que não forem terão seus

autores e fontes citados na legenda.

crianças do grupo do qual fui professora no ano de 2016 na Creche/Pré-
escola Central da Universidade de São Paulo, grupo com sete crianças
de idade mista entre 5 meses e 2 anos e 8 meses, e complementei
esses registros indo no contra turno do meu trabalho acompanhar o
momento de brincadeira livre das turmas de crianças de idade mista
entre 2 e 4 anos. O recorte inicial incluía apenas as crianças de 0 a 3

anos, mas como escolhi o momento coletivo de brincadeira livre para
o registro, nessa unidade esse momento era composto pelo encontro
de três grupos de crianças com idades mistas entre 2 e 4 anos. Outro
motivo dessa opção foi o de estarmos com grupos reduzidos de crianças
naquele ano, por conta da suspensão provisória das matrículas na
Creche, o que incidia justamente sobre os primeiros grupos, cujas novas
matrículas compunham o agrupamento. O que obtive foi um material
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de registro do cotidiano do grupo em que trabalhava e o registro
somente do período coletivo de brincadeira livre do grupo de crianças
que acompanhei no contra turno.

O projeto de campo de pesquisa foi apresentado à instituição,
conforme apresentado no apêndice A, bem como a autorização em
relação à participação das crianças e das professoras na pesquisa,
foram recolhidos a partir dos modelos apresentados respectivamente
nos apêndices B e C.

Optei por acompanhar o grupo das crianças bem pequenas com
quem trabalhava todos os dias para poder acompanhá-las diariamente
e por ter estabelecido um vínculo estreito com elas, além de colecionar
os momentos preciosos que íamos compartilhando. Em acréscimo,
escolhi acompanhar as crianças de 2 a 4 anos no período da manhã.
Considerei para essa escolha que o fato de o grupo de crianças ser
maior e, com isso, possibilitar maior variação entre parcerias e mais
diversidade na elaboração de suas brincadeiras poderia acrescentar ao
trabalho. Eu havia acompanhado, como professora, algumas dessas
crianças nos anos anteriores, portanto muitos já me conheciam, já
haviam estabelecido algum laço de confiança comigo.

O interesse por esse período da vida se deu por saber que essas
crianças estão iniciando seu contato com o mundo, apreendendo-o
pela experiência cotidiana, reconhecendo a si como pessoa, e
descobrindo as possibilidades, complexidades e sentidos da existência
no mundo com outras pessoas (e seres). Além de apresentarem uma
expressão e comunicação predominantemente corporal, têm o início de
sua linguagem oral ainda muito conectada com a experiência corporal.

A escolha de estar presente no momento coletivo da rotina da
Creche esteve relacionada à caracterização dele como momento de
brincadeira e movimentação livre pelas crianças, quando mais de um
grupo está reunido, em que brincam com parceiros de outros grupos,
com brinquedos e materiais dispostos pelo pátio por livre escolha. Esse
momento acontecia logo no início da manhã, o que, para mim,
marcava uma luminosidade, um ritmo diferente do da tarde (que mais
comumente costumo acompanhar). Naquele período, eu também
poderia experimentar um papel mais livre, com menor necessidade de
atenção sobre a organização dos tempos e espaços, das trocas de
fraldas, revezamentos de lanche, e até mesmo um papel esperado de
atuação e intervenção. Naquele período eu estava ali dedicada a estar
com elas, dedicada a observá-las, acompanhá-las, brincar com elas.
Foram seis encontros pela manhã, com duração de cerca de uma hora e
meia. Sentia-me contente por estar com eles daquela maneira, por
poder estar com eles nesse tempo.

Notei que minha atitude durante o período do trabalho de campo era
mais de observar, de receber as propostas que me faziam, do que propor
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ou convidá-los. Desde o primeiro encontro do trabalho de campo notei
que havia certa passividade na minha presença como pesquisadora, que
posteriormente compreendi como uma atitude receptiva às experiências
com as crianças. No último dia, encontrei até um receptáculo de flor para
dar forma a essa sensação. Ficaram como aprendizados do trabalho de
campo: permitir mais a condução pelas crianças e, sempre que possível,
responder aos chamados.

No registro sobre o último encontro, escrevi ainda que sentia que, ao
me deixar envolver pela situação, ao entrar na situação, ao mergulhar
no presente, parecia que um campo de percepção se abria, de modo
que detalhes emergiam, os encontros, consonâncias se teciam, como
uma boa surpresa, como um presente da vida.

Ao final, compreendi que é importante a reflexão sobre a nossa
prática considerando a complexidade que ela envolve, considerando a
mudança de postura necessária para essa observação e escuta atentas
acontecerem. Avalio que é interessante acompanhar o grupo por um
período mais longo, com frequência diária, se possível com a própria
turma em que se trabalha, para irmos fazendo as leituras à medida que
as situações surgem e essas leituras vão dando sentido ao próprio
trabalho mais propositivo com as crianças. Ainda assim, é importante
registrar que muitas das situações elencadas surgiram em momentos
comuns ou em situações imprevistas, para além do momento de
brincadeira livre (em si um pleonasmo).

Os registros foram feitos em imagens, fotografias e vídeos, e em
registros escritos, notas da vivência do campo e registro de situações
significativas do cotidiano. As crianças interagiam com o ato de filmar e
fotografar. Algumas faziam pose para saírem graciosas na foto quando
se viam observadas. Outras queriam apertar os botões ou já passar as
imagens da tela com o dedo e me pediam para ver as imagens na tela
da câmera ou para filmar e fotografar comigo.

Numa manhã, uma criança me acompanhou por um longo tempo.
Liz demonstrava sentir uma proximidade pela fotografia, por estar
habituada a acompanhar sua mãe fotógrafa em momentos de
experimentação. Houve um momento em que, enquanto olhávamos a
câmera juntas, ela colou seu rosto no meu, com a cumplicidade de
quem vê junto. Em seguida, emprestei minha câmera a ela, que fez o
registro do cenário do campo que apresento aqui.

De todo jeito, considerando tanto meu afeto pela arte de fotografar,
quanto pelas práticas corporais, parece urgente cuidar desse tsunami
que tem sido viver a vida mediada pela tela do celular, da câmera, do
computador, pelo virtual. Precisamos dedicar mais a nossa atenção
inteiramente ao momento presente, às experiências concretas, materiais,
de corpo inteiro, com sua efemeridade e contingência.

Posteriormente, as famílias das crianças foram consultadas sobre o
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uso do nome de seus filhos e sobre os conteúdos dos trechos e imagens
divulgados. As famílias foram bastante receptivas ao trabalho. Nas
conversas que tivemos, memórias de brincadeiras da infância e situações
com as crianças da época do registro foram lembradas. Descobri nelas
parceiros experientes de pesquisa, algumas até me deram dicas sobre a
diagramação de texto e imagem. Tive a mesma parceria das professoras
consultadas e da mestra Ciça, que fez uma leitura e indicações sobre
as descrições da prática corporal Seitai-ho. E quando a criança estava
junto, aproveitava para mostrar as imagens a ela. Elas observaram as
imagens, reconheceram os colegas presentes, a brincadeira que faziam
quando eram daquele grupo e, quando perguntei a algumas delas se
podia colocar a imagem no trabalho, responderam-me com generosos
“Pode!”.

Figura 3: pátio (autoria: criança Liz)
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Noto ao acompanhar as crianças pequenas que sua maneira de ser
e estar no mundo é eminentemente corporal. Por ainda não terem
se apropriado amplamente da linguagem verbal de sua cultura, e
nem passado por anos de escolarização que ainda privilegiam o seu
desenvolvimento cognitivo, expressam-se com a integralidade de seu
ser.

Os bebês, particularmente, são o exemplo dessa unidade corporal na
movimentação e têm, a cada novo pequeno aprendizado, uma preciosa
conquista. Eles vivem cotidianamente a pesquisa de seu movimento
interno em relação à percepção dos limites e desafios do espaço externo
e, à sua maneira, vão conquistando espaço no mundo.

Relacionamo-nos também corporalmente com eles, damos apoio
com as mãos aos que estão aprendendo a andar ou se aventurando
no desequilíbrio de uma beirada, aconchegamos os que estão mais
cansados ou saudosos, corremos dos que tentam nos pegar numa
brincadeira... Estamos ali, presentes, com eles.

O desafio de compreender suas manifestações e atender suas
necessidades expressas corporalmente é constante. “As crianças, esses
seres estranhos dos quais nada se sabe, esses seres selvagens que não
falam a nossa língua.” (BONDÍA, 2010, p. 183). Com o tempo, vamos
reconhecendo as especificidades de cada um, na maneira como se
movimenta e solicita nossa participação, na maneira como expressam
suas emoções, suas alegrias e descontentamentos, suas preferências em
relação às brincadeiras, à alimentação, na maneira como expressam seu
cansaço, o reconhecimento do seu jeito particular de dormir, entre
outros possíveis exemplos. E tanto a expressão das crianças quanto a
leitura que fazemos delas passam pelo corpo. Pelo corpo que somos,
pela experiência que temos registrada na nossa corporeidade, que nos
faz identificar o chamado e prontamente intervir.

Trarei estudos para me ajudar a compreender um pouco mais sobre
o significado e a simbologia das crianças no mundo, para que,
compreendendo isso, possamos também pensar em como estamos,
como nos movemos, quando as acompanhamos no cotidiano
educacional. A partir delas, de quem são e do que movem em nós e no
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mundo, buscar compreendê-las, cuidar delas, acompanhá-las crescer.
A infância é para Mircea Eliade (2010a, p. 11) um estado primordial,

que nos conecta tanto com a infância humana, quanto com os
primórdios da humanidade. Dessa maneira, a experiência da nossa
infância nos remeteria às infâncias, às origens, das coisas do mundo. A
cada gestação o mundo teria a possibilidade de ser regenerado.
Segundo Eliade (p. 39), o que as narrativas míticas nos trazem são
experiências míticas de origem, relacionadas ao mistério da criação do
mundo e a toda situação criadora (p. 39).

O nascimento de uma criança traz consigo a ideia de continuidade
da humanidade no mundo. Contudo, afirma Larrosa Bondía (2010, p.
186, 189), inspirado por seus estudos de Hanna Arendt, sua chegada
pode causar em nós uma sensação de descontinuidade, por se tratar da
chegada de um ser absolutamente novo, portador do inesperado, que
coloca nossos esquemas de percepção em questão.

Conforme revela o professor de mitologia comparada, Marcos
Ferreira-Santos, a criança poderia, então, ser identificada como creança,
do português arcaico, sendo criação contínua, construção cotidiana de
si mesma (2009, p. 18). A creança traria em si esse potencial criativo,
transformador das origens, podendo ser, ela mesma, criadora,
inventora e desmanchadora de mundos (2015, p. 93-94). E mesmo
quando aprendem imitando – Ferreira-Santos segue dizendo –,
reinventam a seu próprio modo a tradição, atribuindo ao que já existe,
ao que se apresenta aos seus olhos e suas mãos, sua própria qualidade
(p. 96). Origem e transformação.

Bachelard (2009, p. 26) nos diz que a inquietação que sentimos diante
das crianças advém de uma coragem invencível, um afluxo de vontade,
uma potência de vida que elas exalam. Jung diz que a criança é uma

[...] personificação das forças vitais [...], [de meios e
possibilidades] que vão muito além do limitado alcance
de nossa mente consciente. [...] Representa a ânsia mais
intensa e inelutável do ser, ou seja, a ânsia de realizar a si
mesma.” (1991, p. 155).

E Campbell ainda acrescenta que “todos os propósitos da criança
provêm de seu pequeno corpo. É assim que a vida começa. Uma
criança é, em larga medida, o impulso da vida” (1990, p. 151), “genuíno
impulso vital de uma vida em flor” (1990, p. 63).

Singeleza e potência. A infância também estaria relacionada, para
Bachelard, ao “arquétipo da felicidade simples, [...] do ser tocado pela
glória de viver” (2009, p. 118, 119). “A criança enxerga grande, a
criança enxerga belo” (2009, p. 97), Bachelard dissera. Ela é capaz de
ver as belezas da vida com cores vivas, porque cores de quem conhece
o mundo pela primeira vez. Ela está sob o signo do maravilhamento, do
admirar-se com as descobertas do mundo. A criança dedica “tempo a
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penetrar na alma das coisas” (2008, p. 150), “nós [é que] perdemos o
nosso senso profundo de ver” (2009, p. 122).

As crianças revelam um reconhecimento da semelhança entre a
materialidade das coisas entre si, os seres e as coisas. Elas apresentam
uma identificação imediata com outros seres moventes, com materiais
abandonados ao esquecimento, porque sabem que essas experiências
compõem a nossa própria materialidade. Mircea Eliade (2010a) vai
dizer que, em culturas complexas, “o homem sabe que suas respirações
são ventos, que seus ossos são como montanhas, que um fogo arde em
seu estômago, que seu umbigo pode tornar-se um ‘centro do mundo’,
etc.” (p. 127). Uma criança na Creche sabe que o caroço é o osso da
fruta. “Eu sou flor e ela é Catarina” disse uma criança, trocando de
lugar com a flor, no filme O começo da vida.

Jung vai dizer que a criança vive inicialmente um estado “inicial de
não reconhecimento, de escuridão, de penumbra, de não diferenciação
entre sujeito e objeto, de identidade inconsciente entre homem e
natureza” (1991, p. 158). Também para Gandhy Piorski, a construção
do mundo objetivo para a criança “participa do pensamento mítico,
cuja síntese estabelece uma unidade de toda diversidade. [...] Tudo
aquilo que é tocado pelo pensamento mítico, o pensamento da criança,
adquire um caráter de essência e concretude.” (2016, p. 53).

As crianças veem beleza até nas insignificâncias, ou melhor,
especialmente nas insignificâncias, nos trastes (Manoel de Barros),
esses pequenos nadas que nos educam com sensibilidade, conforme
dissera Willms (2013, p. 189). O papel do embrulho de um presente às
vezes tem mais graça que o próprio presente. Uma semente ou uma
pedra podem ser um tesouro precioso e pode ser “um grande perigo
para ela deixá-lo cair no chão.” (PESSOA, 2012, p. 89). Elas sabem
“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”
(BARROS, 1996 apud SAURA, 2009, p. 15). Bachelard, citando o
admirável poeta Oscar Milosz, vai dizer que naqueles cantos
esquecidos, abandonados, que as crianças costumam habitar,

[...] tu encontras mil remédios para o tédio e uma
infinidade de coisas dignas de ocupar teu espírito durante
a eternidade: o cheiro bolorento dos minutos de três
séculos atrás, o sentido secreto dos hieróglifos das
sujeiras de moscas; o arco triunfal desse buraco de
ratos; o esgarçamento da tapeçaria onde se refestela seu
dorso arredondado e ossudo; o ruído torturante de teus
calcanhares sobre o mármore; o som do seu espirro
empoeirado... a alma, enfim, de toda velha poeira de
canto de sala esquecido pelos espanadores [...]. (MILOSZ,
[1910?] apud BACHELARD, 2008, p. 149).
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Não é assim que as crianças investigam cada buraquinho, cada fresta,
com mãos curiosas a desvendar os mistérios dos cantos, dos cantos
das casas, do chão, dos cantos do corpo? São sábias arqueólogas a
encontrar pintas, machucados, cicatrizes, a ver com a ponta dos dedos
o olho, nariz, boca, orelha, umbigo. Como antevira o poeta Manoel
de Barros (2013, p. 453), há meninos que carregam água na peneira e são
amados por seus despropósitos. Esses meninos são os mesmos que gostam
“mais do vazio do que do cheio”, que dizem que “os vazios são maiores e até
infinitos” (p. 454).

“O vazio, essa matéria da possibilidade de ser!” (BACHELARD,
2008, p. 221). Crianças são “figuras dementes do transitório, embora
inexaurível, vasto mundo onírico do Todo-Observador, cuja essência é
a essência do Esvaziamento” (CAMPBELL, 2007, p. 153). Do
insignificante, do movente, do vazio. Gandhy Piorski (2016, p. 57) vai
dizer que a criança não tem necessidade de conter a transitoriedade,
porque nela habitam os valores da eternidade, sem precisar de espaços
ou rituais específicos dedicados à vivência do sagrado, “em contínua
verticalidade, em perene percepção, na sua atividade contínua do
brincar”.

A brincadeira é para as crianças o vínculo primordial que
estabelecem entre seu mundo interior e o interior do mundo
(FERREIRA-SANTOS, 2009, p. 21), entre o mundo objetivo e o mundo
imaginal (PIORSKI, 2016, p. 61). É um direito fundamental à infância,
pois é a sua expressão primeira, a linguagem com a qual se expressa e
inventa novos mundos. À medida que a criança vai descobrindo o
mundo exterior, ela vai descobrindo seu mundo interior, vai
exercitando a busca de si mesma (MEIRELLES, 2009, p. 102),
encontrando seu canto, vai experimentando os materiais, as
possibilidades de movimento, maneiras de ser em relação.
Descobrindo, exercitando, experimentando, por ser uma ação contínua,
sempre em processo.

Brincar é um ato de construção e de autoexpressão
por meio da criação e experimentação dos recursos
disponíveis. O que seria mais sério e fundamental para
nós senão nos conhecermos e nos construirmos como
pessoas? (MEIRELLES, 2009, p. 104).

A palavra brincar vem de brinco, que na língua portuguesa já
significava brinquedo ou brincadeira desde suas primeiras ocorrências,
recebendo posteriormente o significado de enfeite de orelha. O termo
brinco é oriundo do latim vinculum, que significa laço (CUNHA, 2007).
Atualmente as primeiras brincadeiras cantadas, que comumente
cantamos para os bebês, são chamadas brincos. Definições que reiteram
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a brincadeira como elo fundamental para a nossa constituição como
pessoa, para a construção de nossa humanidade.

Entretanto, Soraia Chung Saura, pesquisadora de jogos e brincadeiras
tradicionais, nos adverte que nem sempre o brincar é afetuoso ou
repleto de gargalhadas:

O brincar é também deflagrador de desafios,
de situações de enfrentamento, de exercícios de
agressividade e potência, de comando e obediência,
distanciamento e aproximação. [...] Há muita seriedade
no brincar, sendo a concentração e a experimentação nada
mais do que a manifestação natural e espontânea da nossa
corporeidade. (SAURA, 2009, p.156).

Piorski vai dizer que ao brincar livremente6, a corporeidade da

6 Aqui, apesar dos pleonasmos,
conforme definiu a pesquisadora
e professora Sandra Eckschmidt,
dizemos da brincadeira livre quando
nos referimos à brincadeira que não é
dirigida por uma proposta pedagógica,
e da brincadeira espontânea, à que
segue a fluidez e o impulso da própria
criança (ECKSCHMIDT, 2015, p. 71).

criança se constitui em sua própria narrativa (2016, p. 46). Isso
aconteceu com Lucas quando encontrou uma tampa de balde no
interior da casinha. Lucas explora o seu formato e quando seu braço se
encaixa nela, ele diz “Capitão América!”, já se defendendo com seu
escudo. “É o escudo Capitão América”, diz, e em seguida “Txxxiii”,
corta o ar e vai se movimentando mais amplamente para, fora da
casinha, continuar sua brincadeira. Essa mesma tampa de balde fora
usada por outra criança como um prato de comidinha. Daí a
importância dos materiais não-estruturados sobre os quais é possível
atribuir criativamente diversas funções. Mas as crianças continuam a
nos surpreender atribuindo, mesmo aos materiais mais definidos,
como uma tampa de balde, novos usos e significados.

Saura vai dizer que as crianças “enquanto brincam, realizam um
importante exercício de ancestralidade por meio da produção
simbólica de imagens” (2009, p. 156), que se manifesta em seus corpos
em forma de gestos “repletos de movimentos sagrados, arquetípicos e
ritualísticos” (p. 156). E finaliza dizendo que “é na simplicidade dos
gestos infantis que encontramos conteúdos profundos e
verdadeiramente humanos” (p. 163).

Entre esses conteúdos que compõem a nossa ancestralidade, há
temas, imagens, gestos que mais particularmente nos movem. André
Trindade (2016) vai dizer que há uma significação geral, humana,
comum, universal e uma particular, pessoal, contingente, para cada
movimento.

Escolho, então, duas principais categorias de reunião dessas
brincadeiras para organizar o material obtido. Elas foram elaboradas
durante o tratamento do material. Foram inspiradas pelos estudos de
Renata Meirelles, Gandhy Piorski e André Trindade, bem como por
seus mestres Marcos Ferreira-Santos, Gaston Bachelard,
Marie-Madaleine Béziers e Godelieve Denys-Struyf.
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A primeira parte explora as brincadeiras de casinha e outros brincos da
intimidade, brincadeiras que exprimem uma experiência mais intimista,
mais reservada, do gesto pequeno, concentrado, atento, do gesto sutil,
do corpo agrupado, em enrolamento, de imagens do detalhe, do
repouso, da lentidão.

A segunda explora em movimento - as brincadeiras da expansão, que
envolvem uma movimentação mais ampla, mais ágil, uma abertura do
foco do olhar, experiências de uma ida ao mundo, um aventurar-se na
exploração do mundo, um arriscar-se, um lançar-se.

Por fim, dou um destaque a narrativa mais longa que surgiu na
interação com uma criança, pelo que de significativo surgiu a partir
desse encontro: a narrativa Godzilla.

Os três se tocam e se misturam em mais de uma situação. Assim
acontece na realidade, pelo funcionamento do corpo (e do cosmos) em
alternância (e mistura) entre as disposições de expansão e recolhimento,
entre movimento e repouso.

A leitura que faço está limitada à minha experiência, ao que pude
apreender dos autores com que tive contato, ao que pude interpretar
nesse período do mestrado. Desejava me aproximar, tentar
compreender e ao mesmo tempo reconhecer o valor e a importância de
pequenas ações, dessas coisas de criança que vemos, acompanhamos,
mas muitas vezes atropelamos (ou nem vemos). Desejava expressar um
pouco do que vejo e do que me escapa quando estou com eles; um
pouco da beleza integradora que é vê-los a partir dessa perspectiva
corporal; que é ver a naturalidade da expressividade e comunicação
corporal deles e do desafio que parece se apresentar a mim, e talvez a
mais alguns jovens e adultos, que é o de nos movermos de corpo
inteiro, sentipensando a vida, conforme indicara a dançarina e
professora Bárbara Muglia-Rodrigues (2016).
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brincadeiras de casinha e outros brincos da intimidade

Figura 4: passeio (autoria: Lia Teixeira)
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No primeiro dia do registro de campo, havia um grupo de cerca de
cinco crianças varrendo o pátio em frente à casinha. Será que viam os
adultos da Creche ou de suas casas varrendo o pátio em outros dias e
estavam a imitar? Parecia que faziam uma preparação do terreno, uma
limpeza inicial, fora e dentro. “Ainda não acabou”, me diz uma delas.

Yoshi Oida (2007), diretor e ator japonês, radicalizado em Paris
onde colaborou com Peter Brook, conhecido mundialmente por utilizar
técnicas orientais no seu trabalho cênico, dissera, seguindo tradições
teatrais, religiosas e das artes marciais japonesas, que antes de começar
qualquer coisa, é importante limpar, esvaziar e organizar o espaço de
trabalho. Seguindo uma maneira específica de limpar o chão com um
pano umedecido, ele diz que mais que limpar o chão, trabalha-se o
corpo, aquecendo-o, iniciando um estado de concentração em que a
atenção é voltada somente ao que se está fazendo.

Na vida cotidiana, quando nos encarregamos de
uma tarefa simples, devemos tentar dirigir a atenção
inteiramente para aquilo que estamos fazendo. Sentirmo-
nos como se estivéssemos cobertos e apoiados pela energia
do universo inteiro. (p. 23)

“Já não é apenas o chão que vai sendo limpo, mas a própria alma”
(FERREIRA-SANTOS, 2016, p. 14). Simbolicamente, ao limpar o espaço,
nos purificamos internamente, como se passássemos por um ritual de
purificação, como em rituais presentes em diversas tradições culturais
e religiosas.

Mais tarde, acompanhava algumas crianças no tanque de areia
quando Davi coloca areia na minha perna e diz “depois limpa”,
querendo me tranquilizar. Davi vai acrescentando areia, vendo-a cobrir
minha perna, meu pé. Eles me enterraram. Em seguida, cobriram meu
braço, minha mão. Como demorei a tirar a mão, Angela veio
desenterrá-la. Davi reparou que na minha mão havia um machucado e
me perguntou “Você chorou? Você chorou um pouquinho?”,
reconhecendo a experiência. Em seguida, foi a vez de Davi e Angela
esconderem suas mãos para eu e a Elis encontrarmos.

Figura 5: (conjunto) brincar na areia



amanhecer 43

Percebi que a sensação da mão ficou diferente após o contato com a
areia. Após desenterrá-la, sentia uma forte sensação da presença pelo
contato. Enterrar as coisas na areia para depois desenterrar, “esperando
um acontecimento novo” (PIORSKI, 2016, p. 90), morrer e voltar à vida
mais sensível. As crianças sabiam que esse seria um dos aprendizados
importantes durante a realização desse trabalho.

Figura 6: (conjunto) louvação

Numa outra manhã, Pedro me convida para entrar em sua casa.
Pergunto-lhe “Essa é a sua casa?” e ele a apresenta a mim, girando com
os braços abertos e as mãos voltadas para cima, como é possível ver
nas imagens que seguem. Em seguida, dirige as mãos de cima a baixo,
me mostrando do teto ao chão, e pula como quem testa sua firmeza
e celebra a nossa presença ali, Pedro me mostrou a extensão do seu
espaço, me apresentou sua casa-universo, por meio de um gesto. Gesto
que me pareceu conhecido, humano em sua significação, ainda que
possa ter sido inaugural em sua vida.

Encontrei na dança de matriz africana esse gesto de braços abertos,
com as mãos voltadas para cima, com o significado um gesto de
louvação. Trata-se de um gesto receptivo de comunicação com o céu,
de conexão com o espaço ao redor, com o cosmos. De entrega e
disponibilidade para receber. A criança pequena faz muitas vezes esse
mesmo gesto como um pedido de que a peguemos no colo.

Eliade (2010b, p. 60) faz uma associação entre as imagens casa-cosmos-
corpo ao apresentar a casa como construção de um mundo próprio, um
centro de mundo, o centro de nosso universo particular, um lugar
sagrado, onde nos sintamos mais próximos da abertura que assegura a
comunicação com os deuses.

A irrupção do sagrado [...] abre a comunicação entre
os níveis cósmicos (entre a Terra e o Céu) e possibilita a
passagem, de ordem ontológica, de um modo de ser a
outro. (p. 59)

Eliade afirma que toda inauguração de uma nova morada equivale
a um novo começo, ao início de uma nova vida, e “repete o começo
primordial, quando o Universo viu pela primeira vez a luz do dia” (p.
54).

Nos estudos do imaginário apresentados por Bachelard (2008), a
casa é nosso canto do mundo, nosso primeiro universo, nosso pequeno,
íntimo universo. Ligada à noção de abrigo, de proteção,

[...] a casa nos permite sonhar em paz [...], sem ela
o homem seria um ser disperso. Ela mantém o homem
através das tempestades do céu e das tempestades da vida.
Ela é corpo e alma. É o primeiro mundo do ser humano.
(p. 201)
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É nosso espaço de tranquilidade, de conforto e intimidade, que nos
faz lembrar o calor primeiro. “A paz tinha um corpo tomado da noite.
Um corpo real, um corpo imóvel.” (p. 225).

A casa nos oferece uma paz noturna, proteção e resistência diante
da cólera e fúria dos céus. Maternalmente, a casa nos permite reunir
ternura e força, nos permite o “acúmulo das reservas de força nos
castelos interiores da coragem” (p. 62). Willms (2013), conta de uma
situação em que o brincar de uma criança “recupera algo de ancestral e
que é vivido por todas as crianças na busca de acolhimento e repouso
que se manifesta nos gestos de se abrigar em uma casinha, cabana...”
(p. 183), nessa busca pelo domus, doméstico, pelo espaço de intimidade,
de tranquilidade primordial do útero.

Figura 7: brincadeiras com caixas

Nesse mesmo sentido, num outro momento, caixas foram abrigos
para meninas e bonecas. É possível ver nas imagens que a primeira, da
esquerda para a direita, se encolhe, se encaixa, ajusta seu corpo à forma
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da caixa e parece encontrar conforto nessa posição, enquanto a outra,
buscando o ajuste do seu corpo ao espaço, estende a beirada da caixa,
adaptando-a a sua posição de conforto. Outra me pede ajuda para se
cobrir, na tentativa de se incluir na brincadeira de suas parceiras um
pouco maiores. Ao se deitar, se coloca numa outra posição, de barriga
para baixo, se dobrando feito um sapo, para caber ali. A pequenina
Paulinha também se insere, mas num espaço tão amplo, que ainda
precisa da mediação da sua professora para estar. A professora a coloca
de frente, deitada no centro da caixa, a envolve com suas pernas e dessa
posição, se comunica com ela.

Outro aspecto da brincadeira de casinha é a preparação de
comidinhas. Como bem disse Willms (2013, p. 204), pequenas “alegrias
se faziam do nada, no repente, de improviso com o que estava muito
próximo, bem à mão e perto dos nossos corpos”. O tanque de areia e o
espaço externo parecem ser especiais para um prato especial surgir.

É verdade que escolhi os momentos de brincadeira livre das
crianças para estudar nesse trabalho. Entretanto, notei que algumas
das propostas que fizemos com as crianças alimentaram suas
brincadeiras espontâneas. A atividade do plantio e de preparação de
tintas naturais que fizemos no ano de 2016 com o Grupo Amarelo
reverberaram de tal maneira em nossos corpos, que podíamos ver as
crianças colhendo amoras, amassando-as, incluindo-as, juntamente
com as folhas de menta, em seus potinhos, no preparo de suas
comidinhas na areia, e ainda ganhando espaço na casa das professoras.

Toda brincadeira da preparação de comidinhas pode ter tido início
nas experiências de plantio que vivemos com as crianças. Preparar
a terra, plantar, regar, colher e preparar para comer, nos fazem viver
com as crianças o movimento cíclico da vida contido no cultivo dos
alimentos, na cultura da terra (e da humanidade). E para o ciclo se
realizar por completo, ainda incluímos a experiência da compostagem
como prática, aproveitando o húmus formado para nutrir a terra e
reiniciar o ciclo.

Em diversas situações as crianças preparavam comidinhas, comiam,
partilhavam com seus amigos e nos ofereciam para comer. Seus gestos
mostram o quanto conhecem sobre essa dimensão, quantas vezes nos
observam preparando-lhes algo para comer, quantas vezes recebem
as comidas oferecidas a elas. Mexem, mexem bem, colocam suas
preparações no forno, fazem pular a panqueca na frigideira, preparam
um ovo com todo o requinte de chefe de cozinha, com uma mão para
trás. Quando está pronto, podemos comer, mas com cuidado, porque
pode estar quente. Comemos, comemos bem, comemos muito, às vezes
infinitamente, até ficarmos satisfeitos.
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Acompanhava algumas crianças próximas ao tanque de areia. Vi
Davi escolher um pote bem pequeno e ir completando-o com areia com
uma colher. Ele coloca mais e mais, depois tira um pouco, e repete essa
ação diversas vezes. De tempos em tempos ele esvazia um pouco o
potinho. Para continuar precisando acrescentar mais areia, precisava
esvaziar de tempos em tempos, mantendo sua incompletude.

Figura 8: (conjunto) incompletude

Em seguida, oferece-me um pouco para tomar. Pergunta-me: “Tomô
tudo? Você... gostoso?”, e continua, “Tá fininha essa areia...”. Aceitando
o convite à brincadeira, tomo e derramo a areia ao lado para dizer que
acabou. Ele vê e diz: “Você derramou tudo, derramou um pouco”.
Chama a minha atenção e depois suaviza, e então me mostra como eu
deveria fazer para tomar, dizendo que é “assim, ó, não é assim”, para
gente que já se esqueceu de como é brincar.

Seguimos a brincadeira. Elis escolhe o mesmo potinho, faz um bolo,
coloca uma velinha e me oferece, dizendo cuidadosamente: “Tá quente,
tá?”

Durante o trabalho de campo, Clarice e Guilherme preparam
comidinhas por um longo tempo juntos. Houve um momento em que
vieram me oferecer: “Olha, a gente fez uma comidinha”, “Hum, que
cheiro bom. Posso experimentar?”, eu disse. Então eles me lembraram:
“Mas não é pra comer de verdade.” “Já está cozido, né?”, pergunto.
“Está no ponto!” E como é elaborado reconhecer o ponto das
preparações! Talvez essa seja a verdadeira sabedoria.

Há alguns utensílios sobre o fogão, ele pega um por um, joga no
chão e coloca somente sua frigideira. Ali fica mexendo. Pergunto se
está pronto e ele diz “Ainda não”, continua mexendo. “Tchanran.”
Mexe, segurando o cabo da frigideira, faz virar sua preparação no alto
como se fosse panqueca. Volta a mexer, com uma mão só, a outra para
trás, um chefe.

Gandhy Piorski (2016) vai dizer que quando adentra pela
imaginação da cozinha, “a criança vive ali um sonho de delícias e
generoso trabalho com o mundo elementar” (p. 133), em que estão
envolvidos o trabalho elaborado com as substâncias e seus pontos, o
uso dos artefatos da cozinha com destreza. Envolve ainda a
participação das crianças nos materialismos delicados, a minúcia das
mãos, das preparações dos festejos (p. 133), enredando-a no “universo
do brincar comunitário, de comunhão e de partilha” (p. 134). O autor
afirma que nessas brincadeiras “ativam-se as imagens do calor que
imantam os sonhos alimentares em celebração de convívio” (p. 135),
que os sonhos de cozinha são, em verdade, “sonhos de têmpera que
têm o fogo íntimo no centro” (p. 135), são sonhos que mobilizam
gentileza, suavidade, delicadeza (p. 135).
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Figura 9: (conjunto) delicadeza

Num comecinho de manhã, Clarice reunia pequenos frutos que
haviam caído das árvores num pote. Dali a pouco ela me procura
dizendo: “Eu trouxe amendoim pra você.” Sentei-me ao seu lado e a
ajudei a catar amendoins pelo chão. Durante esse tempo, Clarice me
contou que sua avó cozinhava caldinho, arroz, feijão, mandioquinha,
tudo que ela gostava. Mas o pote continuava “cheio de amendoim”.
Houve uma pausa para o lanche. Ela me pediu para que cuidasse do
seu prato e assim a aguardei voltar. Na volta, acrescentei umas folhas
bem miúdas que estavam no chão, ou presas a um pequeno galho.
Sabe quando deslizamos os dedos firmes sobre um galho e puxamos as
folhas de uma só vez? Ali me lembrei de como era boa essa sensação.
Passamos a acrescentar essas folhinhas, com o gesto de quem coloca
um tempero, orégano, sal na comida. Esse miúdo e suave deslizar
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das pontas dos dedos que faz soltar aos poucos essa matéria também
miúda, granulada. Ela pega as folhinhas da fresta entre as lajotas do
chão (onde se concentram, nesse espaço entre) e coloca na comida.
“Para eu comer.”, diz. “Hummm.”, completo. Tenho a impressão de
que ficará muito gostoso, pois na minha memória, um toque especial
está sendo acrescentado.

Figura 10: (conjunto) amendoins

Isso me lembra da tarde em que fizemos massinha no Grupo
Amarelo. Na verdade, era a segunda tarde que brincávamos com essa
massinha preparada. Nessa tarde, preparamos a mesa com os potes,
colheres, a massinha e acrescentamos uns potes somente com farinha.
O que costuma ser uma atividade comum no cotidiano da Creche, foi
nesse dia um momento muito especial, um encontro saboroso, vivido
em suspensão no tempo. “O ambiente passa a ser de contemplação. O
templo se transfere para dentro do próprio corpo.”
(FERREIRA-SANTOS, 2016, p. 13).

Sentamo-nos em torno da mesa e preparamos pães, bolos, panqueca,
trouxinha, macarrão. Fazíamos e íamos conversando. Farinha e “mais
farinha”, como pediam, eram colocadas (e caíam) na massa, na mão, na
barriga, nos pés. Memórias se materializavam em bolinhos,
experimentações e rastros. As mãos iam lembrando preparos, modos
de preparar, momentos das nossas histórias de vida em que fizemos
massas de pizza, de tortas, nhoque, brigadeiros, festas com as nossas
famílias e amigos. Uma pitada, um corte, formatos, sobras com que
brincávamos de modelar. Memórias de fazer junto. Gestos que iam se
recordando no fazer. Mãos que se moldavam em concha para pegar a
farinha, jeitos habilidosos de pegar um pedaço pequeno para juntar
com outro e a sensação sábia de que ainda seria preciso colocar “mais
farinha” para chegar no ponto da massa. Entre conversas e preparos
íamos nos fazendo. E as crianças nos acompanhando, experimentando
um ou outro formato, conforme íamos lembrando, conversando.
Ficamos um tempo longo ali, talvez mais de uma hora, mas que na
verdade, nos levou um tempo sagrado de envolvimento que não
podíamos mais mensurar. Lembramos, ouvimos, contamos,
compartilhamos um pedaço de nossas histórias com a outra pessoa, e
experimentamos pedaços deles também. Trocámos sabores de vida.
Como dissera Bachelard: “a massa trabalhada a dois nos revela irmãos
de trabalho” (2008b).

Em outra manhã, Teresa coloca um pouco de folhas na minha mão
e, mexendo com um galhinho nessa mistura, passa-o pela minha mão,
pelo meu braço, e segue pintando. Pega um pouco mais de tinta na sua
mão e continua. Num toque suave, gostoso, ela vai me desenhando. Os
toques sutis nos trazem a experiência da suavidade (PEREIRA, 2013, p.
97), da entrega a receber o toque do outro e a delicadeza em fazer.

E houve outros momentos na relação com as crianças que esses
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Figura 11: massinha
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toques sutis surgiram. O toque ritmado dos momentos de sono,
brincadeiras de formigas caminhando sobre as mãos e braços, cócegas,
sopros nos pés, que eles tanto gostavam. Traços de relação, de
proximidade corporal, pequenos momentos que promovem a
construção do vínculo, do convívio leve.

Algumas vezes, durante brincadeiras com os carrinhos pequenos,
eu fazia dos meus braços pista, ponte para os carrinhos pequenos
passarem. Houve um dia que Cecília pediu que eu andasse com os
carrinhos sobre a pele dela. Conforme eu andava com o carrinho, ela ia
sonorizando “ohhhh, ohhhh”. Ela quedava deitada, atenta em receber a
sensação das rodinhas traçando seu contorno. Se eu parasse, ela pedia
mais. Então alternei fazendo uma vez com o carro, uma vez com a
ponta dos dedos, e por fim, uma formiga, com a ponta dos dedos, mas
dessa vez mais leve, uma cosquinha.

Catarina era uma criança que levava seus nenês por onde fosse, e não
era só um, eram dois, “dois nenês”, como costumava pedir, um debaixo
de cada braço. Com ela, eles dormiam, eles sentavam para comer, saíam
para passear, tomavam banho. Começamos a deixar algumas bonecas
próximas ao chuveiro para que pudessem aproveitar esses momentos
para brincar. As imagens mostrarão a experiência que foi para Catarina
aquele banho. Ela já gostava de ensaboar as mãos até ficarem brancas,
cobertas de espuma, a cada lavagem de mãos. Neste dia, descobriu o
gesto de ensaboar dos nenês e de si mesma para tomar banho.

Nessa brincadeira, Catarina parece se apropriar do gesto de cuidado
que recebe de nós diariamente, mas, para além disso, manifesta o
sentimento de cuidado em relação à sua nenê, e por ele compreende
o que se passa com ela. Reconhece na forma do corpo da boneca, seu
próprio corpo, sente os contornos do corpo e a suavidade de deslizar a
mãos ensaboada sobre ele. De repente, parece descobrir essa relação e
começa a se ensaboar, começa a poder cuidar de si.

Para Clarisse Pinkola Estés (2014), a boneca representa vidacita, a
pequena vida, a pequena força da vida instintiva, feroz e resistente,
impregnada de vida, que ajuda a pessoa a se recordar de sua própria
força (p. 106).

As bonecas santas não são só limpas com regularidade e
vestidas em trajes feitos à mão, mas também são “levadas
a passear” para que possam observar as condições dos
campos e das pessoas e, portanto, interceder nos céus em
defesa dos seres humanos. (p. 107)

Estés afirma que prestar atenção à voz que vem da boneca significaria
se vincular à intuição, prestar atenção à sua voz interior. Ela diz que
nela está a voz, em miniatura, da velha La que sabé, cuja intuição fala
como a verdadeira voz da alma (p. 107). São “lembretes do que é
sentido, mas não visto, do que existe, mas não tem evidência imediata”



amanhecer 51

(p. 109), como “posse de acesso a uma sabedoria profunda que atinge as
mulheres até os próprios ossos.” (p. 109). Na narrativa de Vasalisa, ela
é passada de mãe para filha, como iniciação a essa sabedoria intuitiva.

Figura 12:
(conjunto) banho

Até as situações de descanso viraram brincadeira (Fig. 13), como
nesse dia em que o Tito se deitou no pneu onde costumavam tomar
leite, buscando um aconchego, e as demais crianças foram o cobrindo
com os tecidos que tínhamos ali disponíveis. Tito recebeu as cobertas e
a proposta de interação das suas amigas, e a brincadeira se estendeu
por um tempo. Cecília chegou a escolher um livro para ler pra ele
dormir. Em seguida, deitou-se para ela ser ninada com a leitura de uma
história. Novamente aqui uma ação de cuidado que virou brincadeira.
“Nos coloquemos na palma do repouso” (BACHELARD, 2008a, p. 227).
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Figura 13: descanso
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em movimento: brincadeiras da expansão

Figura 14: ascensão
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Do encolhimento à expansão e ao encolhimento de novo, em ciclos
contínuos, como as ondas do mar, a criança vai experimentando seus
estados, alternando suas qualidades de movimento. Move-se pela
sensação que o movimento traz a ela, pela descoberta das possibilidades
de movimentação em seu corpo e do corpo no espaço, pelo imaginário
que emerge de seu corpo, pela necessidade e pelo simples prazer de
movimentar-se.

André Trindade apresenta em seu livro Gestos de cuidado, gestos de
amor: orientações sobre o desenvolvimento do bebê (2007) a trajetória das
conquistas motoras vividas pela criança pequena. Desde o momento
da fecundação, do início do processo de divisão celular, no embrião, já
existe movimento, ritmo e pulsação. Segundo o autor, “a pulsação pode
ser considerada uma forma primitiva da consciência de que estamos
vivos” (p. 35). Dentro do útero, surgem os primeiros movimentos
reflexos arcaicos, que dão à criança a sensação de que “algo se move”
(p. 38). Com a experiência do nascimento, uma nova experiência
corporal é inaugurada. Além da passagem do ambiente aquoso para o
aéreo, o bebê experimenta a abertura de seu corpo e uma torção:

Ao receber as fortes contrações que o expulsam do
útero, o bebê inverte a posição do enrolamento anterior e
precisa abrir seu corpo, desenrolando-se completamente,
passando para uma posição de extensão. Nesse percurso,
o corpo do bebê faz ao mesmo tempo, um movimento
em espiral, efetuando uma rotação. O movimento em
espiral facilita a progressão nessa passagem estreita e
difícil. (TRINDADE, 2007, p. 42)

Após o nascimento, o bebê “retorna espontaneamente (possivelmente
de forma reflexa) à posição de flexão e enrolamento” (p. 43). Vive
uma abertura seguida de recolhimento, de acolhimento no seio da
comunidade.

Conforme vai crescendo, seus movimentos involuntários vão
passando a ser voluntários. O bebê vai percebendo que pode controlar
e repetir alguns de seus movimentos e tem a sensação de ser capaz de
se mover (p. 47). Pelos sentidos, tato, visão, audição, paladar, olfato e
propriocepção – a sensação do próprio corpo em movimento (p. 51) –
vão reconhecendo o seu ambiente, notando as diferenças entre as
situações, relacionando experiências anteriores com as novas, e ao
mesmo tempo sentindo a noção de permanência de si mesmos (p. 50).

Figura 15: brincadeiras corporais

Começam suas explorações motoras em direção ao mundo nas
experiências de se arrastar, rastejar, rolar, se sentar, até começar a se
afastar do chão e engatinhar, conquistando um maior deslocamento no
espaço e as primeiras experiências de ir ao mundo. Em seguida,
começam a se apoiar nos objetos e experimentar a posição em pé, até
conseguirem se erguer por si mesmos e darem seus primeiros passos.
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Nesse processo, algumas quedas acontecem e fazem parte do seu
processo de aquisição do movimento, da noção do peso do corpo, da
força que precisa fazer para superar a gravidade e equilibrar seu corpo
sobre o apoio dos dois pés, da descoberta dos caminhos para se erguer
novamente e se mover (p. 81). Trata-se de uma importante conquista
da humanidade, a conquista da forma vertical de locomoção, que
resultou na liberação das mãos para pegar, fazer ações, se segurar, dar
apoio ao outro, se expressar em gestos. André diz que nessa fase é
comum ver algumas crianças zanzando por todo lado.

A criança corre. Reconhece os limites do ambiente ao
redor. Compreende o espaço em sua globalidade. Corre
em direção a um objetivo, ou corre simplesmente pelo
prazer de sentir a velocidade que o corpo pode atingir.
Sente as direções e as distâncias. (TRINDADE, 2007, p.
84).

Agora sob outra perspectiva, com mais autonomia e agilidade, dá
continuidade a suas experiências de exploração dos objetos, materiais,
suas brincadeiras, continua a experimentação de si na relação com as
outras pessoas, a elaboração de suas emoções, vive novas experiências
corporais, motoras, por meio das quais ela irá criando conceitos sobre
o mundo (p. 91).

Nesse livro, André apresenta dois textos da mestra Godelieve Denys-
Struyf. Num, ela fala da importância da Hora de mimar (p. 124), no
outro, ela fala da importância da Hora de deixar o ninho (p. 163). Acolher
e soltar, receber e deixar ir, expandir os limites, sem deixar de considerar
os nossos limites e os limites dos outros, aprendendo o “respeito, a
generosidade, a cooperação” (DENYS-STRUYF,2007 apud TRINDADE,
2007, p. 164).

Durante o trabalho de campo, me deparei com algumas situações e
brincadeiras das crianças que caracterizavam esses movimentos mais
amplos, essa ida ao mundo e descoberta do prazer das aventuras.
Algumas delas estavam associadas à exploração da amplitude do espaço
externo, da velocidade e alcance dos movimentos. Quem não sente
vontade de correr ao se deparar com um amplo gramado? Outras
estavam associadas a movimentos oportunizados pela experiência em
brinquedões, comuns em parques infantis, tais como escorregador,
balança e gira-gira. Compartilho aqui alguns dos momentos vividos.

Figura 16: brincadeira - ritual

Gabriela estava aprendendo a andar. Atravessava o pátio
caminhando em passos cambaleantes. Desequilibrava-se, caía, se
levantava de novo, se apoiava nos bancos, observava os amigos, vez ou
outra se distraía com uma semente no chão. Houve um dia em que ela
caminhou por um período na areia, com atenção ao seu movimento,
com empenho. A superfície ondulada da areia dificultava suas
passadas, mas a colocava diante de um desafio que lhe trazia a
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necessidade de acionar sua musculatura, que potencializava a sensação
de apoio dos pés, de distribuir seu peso, de organizar seu corpo a
partir de novos desequilíbrios. Ela tentava, caía, levantava, continuava
caminhando, caía e levantava de novo. Um exemplo de como a
conquista da marcha envolve a contínua tentativa de se equilibrar,
envolve a instabilidade, o ajuste e o fortalecimento, promovem uma
compreensão de como se organizar na passagem ondulante sobre as
superfícies do mundo. Eliade vai dizer que “todo caminho pode
simbolizar o caminho da vida e toda marcha uma peregrinação, uma
peregrinação para o centro do mundo” (2010b, p. 159).

Ao fundo, outras crianças começam a andar, subir e descer da
ponte, formando um circuito. Logo estão correndo juntos, dando voltas
na ponte, sonorizando com a voz algo simples, vocálico, que todos
começam a repetir. Na ponte havíamos estendido um pano branco,
que caído no chão dava a impressão de passagem e naquele dia havia
trazido alguns instrumentos para tocar numa roda no pátio. Haviam
criado uma brincadeira ritual (Fig.16). Cantavam e dançavam em torno
da ponte adiando a chuva que se aproximava.

Figura 17: pega-pega

Num outro encontro do registro de campo, vejo uma brincadeira
se instaurar ao fundo do pátio. Os meninos parecem ter acolhido a
ideia inicial de um deles sobre dirigir os carros juntos. Eles andam
em alta velocidade. Encontram Luiza e pedem para ela não os seguir,
como num convite para um pega-pega. Luiza corre atrás deles. Uma
dinâmica, então, se instaura e outras crianças também passam a correr
atrás deles. Luiza corria para pegá-los num misto de esforço e de
vagarosidade, no ritmo dela, no estilo Luiza de correr e manter a tensão
da brincadeira. É impressionante a delicadeza e força da Luiza ao
correr atrás de três carrões. Eles param, por um instante, forçam o carro
sobre ela, como quem ataca para dizer que não quer brincar mais disso.
Ela recua.

Brincar de correr, de pega-pega é uma das brincadeiras com a
movimentação do próprio corpo com que me deparei. Além dessas,
observei crianças andando na borda do tanque de areia, vi crianças
brincando de deslizar no chão com o impulso das pernas, de
movimentar as pernas em torção, rodando o tronco em lateral para
fazer balançar os braços, pulsando o corpo como uma mola a partir da
flexão dos joelhos, pulando, girando, rolando no chão, brincando de
virar de ponta-cabeça, de virar cambalhota.

Houve vezes que essa movimentação corporal encontrou ressonância
em outra criança e um jogo corporal se estabeleceu. Como nessa
brincadeira que surgiu numa tarde entre Tito e Iara. Era uma capoeira,
era uma dança de contato-improvisação, era uma brincadeira.
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Figura 18: (conjunto) brincadeira dança

As demais experimentações com que me deparei estavam associadas
às experimentações nos brinquedões que compõem o espaço externo
da Creche.

“Me balança?”, soa o convite. “Bem rápido!”, Maria pede. Entre um
voo e outro, ela passa um tempo relaxada, aproveitando a marolinha.

Figura 19: (conjunto) balanço

Como uma memória viva de infância, do descanso em redes, balançar
é sentir a boa sensação do vento no rosto, sentir frio na barriga e viver
uma sensação ligeira de voo, um voo que alterna ida e volta, que
chega ao ápice e retorna; é sentir a intensidade do impulso e sentir
a velocidade ir diminuindo a cada alçar, é aprender a participar do
corpo do vento estendendo e flexionando as pernas de acordo com
sua direção, no tempo de sua extensão; é experimentar uma entrega
confiante ao movimento, um voo seguro de um corpo sustentado pelo
alto. Para Bachelard (2001, p. 42-43) é “a lembrança inconsciente da
felicidade embalada, [...] embalada pelos braços maternos”.

Empurrar a balança para alguém é outra experiência e as crianças
vão cedo tentando aprender a balançar seus amigos. Primeiro precisam
aprender a não se aproximar da balança quando estão brincando de
outra coisa. Para balançar, se põem a aprender a distância que se deve
tomar da balança, a força que se deve fazer para obter o efeito desejado,
a necessidade de centralizar a balança. Logo colocam suas mãos numa
posição de espera atenta, de proteção para a balança não as derrubar e
alternam entre a ação de impulsionar e esperar a balança voltar.

Enquanto estou próxima à balança acompanhando-as, Davi se
aproxima, encosta seu corpo em minha perna e ali fica um pouco.
Logo ele se afasta e vai. Como fosse um pouso, uma pausa, um contato
para se fortalecer e recomeçar.
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Volto a alternar empurrar as meninas. A balança da Liz torce para
um lado e para o outro. Experiente, ela reconhece: “Essa balança tá
torta.”

Reparo nos meninos que estão brincando no escorregador.
Guilherme, Miguel e Davi já estão há um tempo brincando juntos.
Miguel se preparava para escorregar. Demorava-se a ir, estava com um
pouco de receio. Encorajou-se e desceu segurando nas bordas do
escorregador. Miguel chega ao chão e abre um sorriso gostoso,
mostrando a mim a boa sensação de escorregar e a alegria pela
conquista.

Figura 20: (conjunto) escorregar

Guilherme, por sua vez, sobe pelo escorregador sem apoiar as mãos,
apesar de precisar fazer bastante força para superar a inclinação.
Chegando ao topo, ele se organiza para descer. Dessa vez, ele desce de
peixinho, de cabeça para baixo, de barriga no escorregador. Prepara-se
para escorregar novamente. Davi também se aproxima, desce de
peixinho, mas dá um impulso tão forte que o faz estender braços e
pernas para o alto, descolando-se um pouco mais do escorregador,
praticamente voando.

Escorregar traz uma sensação de voo diferente do balanço, apesar
do mesmo frio na barriga. Em realidade trata-se de subir e escorregar,
da dialética do alto e do baixo, dos cumes e do abismo (2001, p. 60),
da altura e profundidade (p. 108), da grandeza e rebaixamento (p.
159). Soltar-se para escorregar lhes dá medo, porque o abismo seria,
conforme dissera Bachelard (2001, p. 60), um monstro com a boca
aberta aguardando seu alimento. Bachelard afirma que a queda seria
uma lembrança de ser falível, seria sentir o peso, ir às profundezas,
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experimentar morrer (p. 53). Entretanto, afirma: “lança-te inteiro
para baixo a fim de subir inteiro às alturas” (p. 145). “Aos que são
incapaze de voar, Nietzsche lhes ensinará ‘a cair mais depressa’” (p.
159). Escorregar às vezes é como mergulhar. Aqui se torna clara a
identidade fraterna do ar com a água: o voo do pássaro se parece o
mergulho do peixe, ou do peixinho, na verdade, um peixe voador (p.
152), como também simbolizam as pipas peixinhos, e as carpas que
enfeitam a Festa dos Meninos no Japão.

É possível fazer das pernas da professora um escorregador. É
possível habitar o alto do escorregador, como fosse uma casa da árvore,
pois ali se experimenta “a calma das alturas, a calma de onde vemos ‘de
cima’ as agitações aqui de baixo.” (2001, p. 124). Nessa tarde,
brincávamos na areia. Planejávamos entrar e fazer outra atividade, mas
a brincadeira deles no escorregador foi se desenrolando de uma
maneira tão gostosa que nos estendemos e por ali passamos a tarde
toda, até a hora da sopa. Do alto eles recebiam as preparações de
Cecília e se alternavam na dupla que sentava e escorregava junto.

Figura 21: (conjunto) casa na árvore
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Por fim, apresento as crianças que se movem no gira-gira. Para se
aproximar, Tito e Cecília experimentavam movimentá-lo de fora. Ele o
girava, enquanto ela passava levemente a mão na sua borda. Depois se
sentaram e aproveitaram a viagem em círculos.

Observei as crianças experimentarem diversas maneiras de explorar
o gira-gira, de fora e dentro, em velocidade lenta ou rapidíssima e as
crianças continuam criando novas maneiras: Clarice experimentou ir
em pé, com os pés no assento, segurando as barras com as mãos; Maria
se deitou de barriga para baixo, como um bicho-preguiça deitado num
galho, impulsionando o movimento com os pés, um repouso no
movimento; Ewdmar se deitou como Maria, de barriga para baixo, mas
deixou sua mão tocar levemente o chão. Crianças maiores
experimentaram ir de ponta-cabeça, impulsionando com as mãos no
chão. Lembro-me de gostar de ir no gira-gira olhando para cima para
sentir com mais intensidade o entorpecimento que o movimento
gerava. Ao girar sentimos a embriaguez do entorpecimento, que faz
com que a fronteira com as coisas fique dissolvida, de modo que
misturamos o próximo e o distante, nos confundimos na imensidão
(BENJAMIN, 2012, p. 70). Ao girar entramos em sintonia com o
movimento de rotação da Terra, com o ritmo dos ciclos, com o
movimento circular dos astros, com o movimento do cosmos.

Figura 22: repouso em movimento
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narrativa: Godzilla

Figura 23: Godzilla
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Reservo um espaço especial para a narrativa que Pedro Henrique
me conta no meu último dia de registro de campo pelas manhãs na
Creche. Logo no início do dia, algumas crianças brincavam com os
bichos na sala, numa narrativa que incluía a queda de alguns deles
e a ajuda heroica realizada pelo outro. Acompanhando a brincadeira
deles, de algum modo, fui incluída e iniciou-se uma interação, que
acredito ter inaugurado um espaço de encontro, de confiança, em que
essa narrativa pôde transcorrer. Chegado o momento de ir para o salão
maior, a professora do grupo pediu para guardarem os brinquedos,
mas Pedro seguiu com seu dinossauro na mão, às escondidas.

Ele caminha até o salão com passos largos, pesados, lentos.
Chegando lá, logo me diz:

Pedro: “Eu tô com o meu dinossauro.”

Bruna: “E o que você gosta nele?”

P: “Olha o que ele faz” – e me mostra o movimento gerado na cabeça do
dinossauro quando mexe na perna dele.

P: “Aí ele faz assim com o pescoço” – esconde a cabeça dentro do casco.

P: “Quando ele anda... Ele não tem pilha” – continua falando sobre as
partes do dinossauro, movimentando-o.

Em seguida comenta:

P: “Sabe que tem um dinossauro chamado Godzilla? Ele é malvado.”

B: “Já ouvi falar dele, mas nunca vi o filme.”

P: “Já vi. Ele come carne.”

B: “Carne de quê, Pedro?”

P: “Carne de cenoura.”

B: “Carne de cenoura!” – repito surpresa. “É? E ele é muito malvado?”

P: “Muito malvado.”

B: “E o que ele faz?”

P: “Ele tem umas risquinhas atrás dele” – mostra com a mão.

B: “Nas costas, na pele? E a boca dele, como é?”

Figura 24: (conjunto) narrativa Godzilla

P: “Ele abre a boca e, nhoc, morde as pessoas” – abre os braços num
instante, como quem diz que ele come tudo, que as pessoas somem num
instante.

B: “Ele assusta as pessoas quando chega perto?”

Pedro pensa um pouco e diz:

P: “Ele tem garras” – faz o gesto com as mãos, com os dedos tensos,
arredondados e os mantêm por alguns segundos.

B: “Ele pega as pessoas com a garra?”

P: “Com a garra.”
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B: “Arranha?”

P: “Arranha” - e experimenta arranhar o chão.

B: “Pega pra comer?”

P: “Pega.”

B: “E onde existem Godzillas, Pedro?”

P: “Tem em Boston.”

B: “Onde aconteceu o filme, né?” – depois soube que há pouco tempo ele
havia viajado com seus pais para Boston.

P: “Mas o Godzilla fica no escuro.”

B: “Escondido?”

P: “Uhum, quando fica muito escuro, quando fica noite.”

B: “Ele sai à noite pra procurar comida pra ele?”

P: “Ele sai à noite para comer pessoas.”

B: “Será que ele sente muita fome, Pedro?”

P: “Sim. Ele ainda tem os risquinhos, assim, atrás da cabeça, e olhos
amarelos.” – posiciona as mãos em volta dos olhos.

B: “São assustadores os olhos dele, não são?” – Pedro me observa, aperta
os olhos, se concentra. – “Ele olha bem afiado pros lugares?” – Parece
que ele ia continuar de outro jeito, quando eu dei a continuidade, mas
ainda assim, dialogou com a minha proposta de narrativa. “E quando
encontra uma pessoa...”

P: “Humhau” – faz o Godzilla comendo algo, apoiado em quatro patas.

B: “Que medo.”

P: “Fica na barriga dele. Ele come, come, aí, outra pessoa fica na barriga
dele.”

B: “Vira energia pra ele?”

P: “Aí ele cai no rio, aí quando ele cai no rio, aí tinha um dinossauro que
apareceu e eles brigaram, eles lutaram assim” – faz o movimento de um
golpe horizontalmente com o braço – “mas tinha um velocirraptor.”

(Lucas se aproxima e senta no meu colo.)

B: “Outro tipo de dinossauro?”

P: “Outro tipo de dinossauro.”

B: “Brigou com o Godzilla?”

P: “Não.”

B: “O que ele fez?”

P: “Ele corria do Godzilla” – Pedro correu veloz.

B: “O Godzilla queria comer ele também?”

P: “Ele corria muito rápido”.

B: “O Godzilla não pegava ele, de tão rápido que ele ia? E era um
dinossauro que também ficava à noite?”

(Lucas já brinca com um dos dinossauros. Pedro observa, depois retoma).
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P: “E ele fazia assim” - Pedro anda com as pernas pesadas, com passos
largos, sonoros – “bem de assim, ó, bem de assim.”

B: “Bem de levinho? [...] E no final do filme, o que acontece?”

P: (Pedro diz fazendo os movimentos) “Ele olha pra baixo, pisa na água
e [...] aí a onda pega ele, aí ele vai bem altão, lá no alto.”

B: “Ele sabe nadar, Pedro?”

P: ”Não, não sabe.”

B: “E ele vai pro fundo do mar?”

P: “Aí [...] pega ele, e aí ele fica pequeno e fica um filhote de Godzilla”
– Pedro faz como se o Godzilla passasse a caber na sua mão. Suas mãos
narram a história em gestos. Pedro conta a história com o corpo inteiro.

P: “E aparece uma mamãe de Godzilla, e aí...”

B: “Ela pega ele, leva ele pra casa?”

P: “Leva, porque ele estava sozinho.”

B: “Ele estava com medo, né?”

P: “Ele queria comer as pessoas.”

Surpreendo-me novamente ao perceber que Pedro Henrique já sabe
que um dos motivos pelos quais umas pessoas agridem as outras é por
elas estarem sentindo medo.

Sigo comentando que Godzilla devia estar com fome e pergunto o
que a mãe dele daria para ele comer. Pedro dá um giro em torno do
próprio corpo, pensando, e me diz:

P: “A mamãe dava biscoito de peixinhos.”

B: “Aí ele come biscoito de peixinhos e não come mais nenhuma pessoa,
né?”

P: “Nenhuma” – ele repete, fazendo um não com a cabeça.

B: “Ela pescava uns peixes na água do mar de Boston e dava pra ele?”

P: “Não, ele comia sozinho. Aí ele comia e ficava na barriga dele.”

B: “É?”

P: “Ele estava muito forte, muito!”

B: “Sim, fazia um bem pra ele essa comida, né?”

P: “Aí ele fez assim” – fecha os punhos com tensão mostrando sua força.

B: “E ele cresceu?”

P: “Ele cresceu e ficou assim” – levantou os braços, ainda com as mãos
fechadas e voltou a caminhar, de maneira pesada, com uma marcação
sonora a cada passo. “Tum, tum, tum...”

P: “Ele falou: ‘estou com sede de criança!’” – ele falou assim, como quem
conta novamente a história variando entre ser Pedro narrador e Pedro
Godzilla.

B: “Ele ainda tem fome de pessoas?”

P: “Sim. Ele, pum, achou uma caixa e comeu a caixa.”
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B: “E o que tinha dentro dessa caixa?”

P: “Tinha brinquedo de criança.”

B: “Ele comia tudo o que via pela frente, caixa, peixe?”

P: “E o peixe ficou na barriga dele” – diz tocando a barriga. “E a barriga
estava com muita fome.”

Uma professora convida o grupo para ir lá fora. Pedro pega os
dinossauros com os quais estava brincando no início e lá ele continua
contando a história do Godzilla. Resumindo essas horas pela manhã,
Pedro Godzilla me conta que foi num lugar com neve, que foi num
avião, que comeu todo mundo, que o avião pegou fogo e os bombeiros
apareceram para apagar. Pedro comia tudo o que aparecia, comeu até
o amigo dele que depois se aproximou para brincar. Brincando juntos,
alternaram entre Godzilla e Homem-Aranha, subiram pelas paredes da
casinha, saltaram a janela e, no final, quando o Homem-Aranha havia
nos prendido em sua teia, lá estava o dinossauro Godzilla de prontidão
para soltá-la e nos salvar.

Para mim foi uma surpresa acompanhar Pedro nessa brincadeira de
Godzilla. Pedro era uma criança tímida, quieta, falava pouco com
adultos, nada com adultos estranhos. Já havíamos convivido no espaço
da Creche, e o conhecia e conhecia sua família, mas essa foi a primeira
vez que conversou demoradamente comigo. Acredito que a
proximidade do início do dia fez diferença e possibilitou que ele se
expressasse bastante, mesmo diante da câmera, expressando inclusive
sua força, sua agressividade e sua imaginação simbólica comilona. Ou
talvez ele tenha encontrado em mim alguma disposição em ouvir a sua
história, cujas imagens estavam tão impregnadas nele naqueles dias.

Conversando com sua mãe, soube que quando estavam em Boston,
Pedro viu uma pelúcia de Godzilla e se afeiçoou. Ela me contou que
mostrou apenas um trecho do filme a ele, a parte em que o Godzilla
emerge da água. Os biscoitos de peixinhos eram biscoitos que haviam
visto num mercado em Boston e estava surpresa em reconhecer que ele
se lembrava desse detalhe. Ela também me contou que ele gostava de
brincar de luta de dinossauros e que costumava pedir para ela contar
histórias de boca, gostando mais das histórias non-sense, que envolviam
imaginação e criação.

Agora, revendo a narrativa, arrependo-me de diversos comentários
que fiz. Acabei influenciando o curso da narrativa em alguns momentos.
O comentário mais sábio que fiz foi um “é?”, para que ele pudesse, ele
mesmo, dar continuidade, “comer sozinho”, como dissera. A gravação
também está cheia de movimentos e cortes, porque estava tão atenta ao
momento vivido com ele, que deixei de atentar à gravação. Aconteceu
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assim em alguns dos registros desse trabalho. Houve situações que
não foram registradas em imagem porque estávamos completamente
envolvidas no momento.

A partir dessa experiência pude notar o quanto a brincadeira se dá
a partir do que surge para as crianças, do que está disponível em seu
entorno. O que tem como experiência se mistura, descontinuamente, se
faz e refaz durante a narrativa, ainda que se mantenham envolvidas
numa mesma ação. Pedro incluía um elemento com a mesma facilidade
com que o retirava. Conjugava ao mesmo tempo sua realidade, ao
dizer “o avião voa sozinho”, “o bombeiro apaga o fogo”, aprendizados
sobre o mundo material, e, a partir dele, o modificava, ampliava, criava
imaginativamente. Como diria Bachelard, “uma simples imagem, abre
um mundo”. (2008, p. 143). Vive o imaginário como epifania da
materialidade do seu corpo e da sua experiência com o entorno. Vive
a narrativa, conta, cria de corpo inteiro, improvisando a continuidade
de acordo com as possibilidades de (significar sua) movimentação, do
seu campo de visão/percepção, as conexões que estabelece com suas
experiências anteriores. Novamente com Bachelard, para a criança, “a
fábula é a própria vida.” (2009, p. 113).

Sinto-me grata por poder experimentar essa liberdade em agir e se
mover, essa livre experimentação de ser em criação, por estar tão perto
da fonte.

Naquela mesma manhã, na volta do lanche, fomos para perto do
tanque de areia. Pedro ainda estava por perto, mas ali, outras crianças
também se aproximaram e brincaram junto da gente. Pedro se definia
agora como um dinossauro pescoçudo. Andava com uns galhos com
folhas da árvore do pátio na mão e brincava de comer essas folhas.
“Não quero mais”, me falou. Respondi-lhe: “Deixa aqui, quem sabe
não passa outro dinossauro por aqui pra comer, né?”

Encontro um cone, base de uma flor, pequeno, delicado, que cai ali
no nosso chão nessa época. Mostro pra ele, ele vê com as mãos, brinca
que experimenta. “Que é isso?”, me pergunta. Conto que eu acho que
é uma parte da flor.

Davi se aproxima da gente oferecendo: “Olha, um papá.” Pergunto
se os dinossauros podem comer esse “papá” e ele diz que “pode”. Ele
deixa o prato com a gente (tira a mão de baixo do prato, levemente,
quando percebe que eu já o sustento). “Gostei muito disso aqui”,
comento e vou encontrando mais daqueles cones, receptáculos de flor.
Pergunto pro Davi se ele pode colocar uns desses na comida porque
eu os havia achado tão gostosos (tão ressoantes do que seria um dos
assuntos do trabalho, como a própria materialidade da disposição em
receber). “Posso”, ele responde.
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“Quero mais um pouco”, Pedro volta dizendo. “Comi salada, comi
folha... Estou achando essa folha tão gostosa.” Pedro come, come
dizendo “Tá muito gostoso, muito gostoso, vou acabar com essa folha.”
Pouco depois ele diz: “Eu sou um Godzilla bonzinho. [...] Hummm,
muito gostosa essa folha. Foi meu pai que preparou.”

O registro de campo terminou com um Godzilla bonzinho,
herbívoro, contente em comer uma comida preparada por seu pai.
Tempos depois soube que, nessa época, Pedro estava bastante seletivo
pra comer. Mistérios da vida imaginante.

Desde o início parecia haver algo especial nessa cena. Mergulhei,
então, nesse tema buscando compreender quem era Godzilla e quais
seriam suas origens míticas, de que experiência humana ele era
representante.

Buscando sobre a origem do Godzilla, descubro7 que ele teve origem

7 Website: japaoemfoco.com/historia-
do-godzilla/. Acesso em 10 de Julho de
2016.

no Japão como Gojira, amálgama de gorira (gorila) e kujira (baleia), um
monstro aquático que representava o medo de que passassem por um
novo ataque nuclear. Godzilla aparecia tanto como vilão, quanto como
herói, pois há episódios em que protege as crianças e a cidade.

Encontro também que o tema de ser engolido por um monstro
devorador é uma narrativa mítica que recupera o necessário
enfrentamento do monstro pelo herói, revivida em mais de um mito
como uma passagem iniciática.

No texto em que trata da relação entre os mitos antigos e o Homem
moderno, Joseph Henderson (2008, p. 152) vai dizer que na luta do
herói com o monstro está simbolizada a batalha do ego pela libertação
de sua inconsciência e imaturidade, ainda protegida pela figura da
mãe, comumente simbolizada pela imagem de Madona ou pela deusa
Nut. Entretanto, em algumas narrativas, o herói sede ao monstro, como
acontece com Jonas e a baleia,

[...] em que o monstro marinho engole o herói e
o transporta durante uma noite inteira numa viagem
do oeste para o leste, simbolizando o suposto trajeto
feito pelo sol do crepúsculo à aurora. O herói fica
mergulhado em trevas, que representam uma espécie
de morte. (HENDERSON, 2008, p. 155)

No livro A terra e os devaneios do repouso: ensaios sobre as imagens da
intimidade (2003), Bachelard nos apresenta as imagens consteladas pelo
Complexo de Jonas. Para ele, esse mito está relacionado à imaginação
que temos em relação ao que acontece quando uma criatura é devorada
pela outra e vai viver no seu estômago. No folclore ele encontra a figura
do gigante de Gargântua, que dorme de boca aberta e engole tudo que
estiver ao seu redor. Bachelard diz que, na Idade Média, chegou-se
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a acreditar que, numa situação de perigo, as baleias engoliam suas
crias para lhes dar abrigo, e depois as expeliam de volta. A escolha da
imagem da baleia também estaria associada a ela ser o maior mamífero
e, portanto, portar o maior ventre, além de viver no mar e ser uma
potência da água (p. 114).

O ventre aparece aqui como refúgio, como cavidade acolhedora,
segura, que nos envolve em um bem-estar suave, “um verdadeiro
absoluto de intimidade, um absoluto do inconsciente feliz” (2003, p.
116). Como “reencontrar o encerramento dos primeiros repousos” (p.
116), como a volta à mãe (p. 117). Como um forno em que o herói vai
se aperfeiçoar e se preparar para renascer (p. 112).

Na linguagem alquímica, trata-se de um princípio
material por se renovar. No ventre de um recipiente
alquímico, a matéria por purificar, por exaltar, é confiada
a uma água primitiva, ao mercúrio dos filósofos. [...]
A união renovadora se realizará nas águas de um útero.
(JUNG, 1988apud BACHELARD, 2003, p. 113).

A volta ao útero se constitui como uma passagem para a
transformação. Bachelard o define como um ventre da morte, uma
morte em função de acolhimento. Um espaço escuro, uma substância
de profundeza, matéria das trevas, a noite no interior, a noite da carne.
Então compara o ventre ao túmulo, trabalhando com a equivalência
entre a vida e a morte. Sair novamente do ventre seria, então, renascer
(p. 137). Aqui o ventre é como entrar numa crisálida, da qual se irá
despertar e surgir renovado. A narrativa se encerra com Jonas sendo
restituído à luz, saindo do ventre, regressando à vida consciente, a
“uma vida que quer uma nova consciência” (p. 117). Após a iniciação
nas trevas, o herói renasce.

Quando um indivíduo é engolido por um dragão, [...]
quando a personagem engolida é um herói autêntico,
chega até o estômago do monstro; a mitologia diz que o
herói chega com a embarcação e a arma no estômago da
baleia. Lá com os destroços de seu pequeno barco, esforça-
se por romper as paredes estomacais. Está mergulhado
em uma escuridão profunda, e o calor é tanto que o faz
perder os cabelos. Depois acende uma fogueira no interior
do monstro e procura atingir um órgão vital, o coração
ou o fígado, que ele corta com a espada. Durante essas
aventuras a baleia nadou do Ocidente rumo ao Oriente,
onde vem a encalhar, morta, numa praia. Percebendo
isso, o herói abre o flanco da baleia, de onde sai, qual um
recém-nascido, no momento em que o sol levanta. Ainda
não é tudo: ele não sai sozinho da baleia, em cujo interior
reencontrou seus pais falecidos, seus espíritos ancestrais,
e também os rebanhos que eram patrimônio da família.
O herói os leva de volta à luz; trata-se para todos, de um
restabelecimento, de uma renovação perfeita da natureza.
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Tal é o conteúdo do mito da baleia ou do dragão.
(JUNG, [1988] apud BACHELARD, 2003 p. 121-122).

Eliade (1957) vai dizer que a experiência angustiante de ser engolido
por um monstro é indispensável ao nascimento de um homem novo.
Vive-se um fim seguido de um novo começo. A morte aqui é condição
primeira de toda regeneração. Uma experiência de morte iniciática,
em que “penetrar no ventre do monstro equivale a um regresso ao
instinto primordial, na Noite cósmica – e sair dele é o mesmo que uma
cosmogonia – é passagem do Caos à Criação” (1957, p. 187).

E quando se experimenta ser o monstro devorador?
Do chão das brincadeiras infantis, Gandhy Piorski vai dizer que

quando, numa possessão imaginária, “a criança arregala os olhos, abre
a boca, faz a voz grave da caverna, anda em passos largos em caça feroz
e divertidíssima do próprio pai [adulto], [que está] prestes a sucumbir e
parar no seu ventre” (2016, p. 91), encontramos na sua corporeidade a
simbolização da morte; encontramos “as vivas imagens das brincadeiras
de morte e engolimentos, de monstros devoradores, de perseguições
imaginárias, da fuga para não ser tragado” (2016, p. 91). Gandhy vai
dizer que é comum haver vezes em que o pai será convidado a ser o
monstro e, noutras, a criança experimenta ser o monstro devorador do
pai, e que esse jogo prazeroso poderá ter diversas versões e resultar em
diversas impressões, entre elas experimentar o poder de quem devora
e o estado inferior do devorado, ou mesmo, explorar essa passagem do
sentimento de medo para o aconchego.

Sob outra face do mesmo aspecto, Henderson vai dizer que

[...] a batalha entre o herói e o dragão é a forma
mais encontrada desse mito e mostra claramente o
tema arquetípico do triunfo do ego sobre as tendências
regressivas. Para a maioria das pessoas, o lado escuro ou
negativo de sua personalidade permanece inconsciente.
O herói, ao contrário, precisa convencer-se de que a
sombra existe e que dela pode retirar sua força. Deve
entrar em acordo com seu poder destrutivo se quiser estar
suficientemente preparado para vencer o dragão. Ou seja,
para que o ego triunfe, precisa antes subjugar e assimilar
sua sombra. (HENDERSON, 2008, p. 155)

Talvez seja ele entrando em contato com sua potência devoradora,
compreendendo sua dimensão monstruosa, e talvez tentando
compreender a monstruosidade de outras pessoas. É ele fazendo o
exercício imaginativo de se deslocar, de mudar de lugar, de ser
monstro e ser herói. De encontrar sua força, para acioná-la quando
preciso. Ou quem sabe foi só um tema de brincadeira passageiro em
sua vida e do qual ele nem se lembra mais. O que ficou foi a
impressionante doçura desse monstro e a lembrança do nosso encontro
pela manhã, regado a significações humanas.
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Nesse capítulo, faço uma reflexão sobre as atitudes exigidas às
professoras ao acompanhar o crescimento das crianças, considerando
os desafios de viver deslocamentos interiores que essa profissão nos
traz, bem como a necessidade de dialogarmos com a nossa criança
interior para cumprirmos o nosso papel de maneira mais inteira.

cadê a lua?

Saíamos do salão para o espaço externo da Creche Central, quando
uma professora perguntou “Cadê a lua?” – conforme fazíamos em
outros dias em que pelo tardar do horário o céu já escurecia. Eis que
nesse dia, uma criança respondeu “Foi trabalhar!” e nos surpreendeu
com sua interpretação. Costumávamos conversar com as crianças bem
pequenas sobre a ausência de seus pais durante o período na Creche
dizendo “Cadê a mamãe? Foi trabalhar. Cadê o papai? Foi trabalhar.”
Para que eles passassem a perguntar ou responder e compreendessem
o motivo de seus pais se ausentarem, saberem onde estavam quando
não estavam com eles, e pronto, não havia hesitação para compreender
que a Lua tivesse ido trabalhar (ou não tivesse) dessa vez. O fato é que
essa associação nos marcou e ainda me faz pensar sobre nossa presença
com as crianças, bem como sobre nossas ausências.

Falar em criança pequena é falar na relação da criança com seu adulto
cuidador. A criança precisa de um adulto responsável que lhe ampare
e uma rede comunitária que ampare essa relação. Como professora, me
ponho continuamente a pensar sobre como as recebemos, acolhemos,
amparamos e as ajudamos a tomar o impulso por suas vidas. Nessa
seção, dialogo com autores que me ajudam a refletir sobre o nosso
trabalho de acompanhamento das crianças, buscando compreender
algumas vivências e reconhecer atitudes importantes para exercer esse
papel.

O filósofo da educação Jorge Larrosa Bondía (2010, p. 188) nos
relembra do sentido primeiro da Educação, como o modo como as
pessoas, as instituições, as sociedades respondem à chegada dos que
nascem, como os recebem e os inserem na cultura. Este momento
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inicial de acolhimento dos bebês inaugura um processo de conhecimento
mútuo que, para Bondía, requer uma disposição inicial do adulto em
receber aquele que chega, em abrir espaço para recebê-lo, um “abrir-se
à interpelação de um chamado, aceitar uma responsabilidade” (p. 188),
o que demanda uma entrega afetiva do adulto em se vincular com esse
outro, outro e novo, recém-chegado a este mundo.

Estamos falando de recém-nascidos, mas esse processo de
acolhimento no novo, do outro, se estende no nosso trabalho para todo
início de relação com uma criança, todo processo de adaptação, todo
início de ano com uma nova turma. Marina Marcondes Machado
(2010), psicoterapeuta e atriz, pontua a importância da escuta e
acolhimento das crianças pequenas, buscando compreender como
percebem e compreendem suas vivências, a partir de seus próprios
pontos de vista. Machado afirma que é possível reconhecer essa
disposição, por exemplo, na atitude de agachamento das professoras, de
modo a corporalmente se colocarem à disposição de acompanhá-las
aproximando-se do seu universo, da sua maneira de ver o mundo, de
se dirigir a elas olhando nos seus olhos, indo para perto do chão, onde
a criança habita. Adriana Friedmann (2013, p. 159), professora e
pesquisadora das culturas infantis, certa vez comentou que o próprio
verbo to understand, que, do inglês, significa “compreender”, poderia
ser literalmente traduzido como abaixar-se, agachar-se, para poder ver
na perspectiva do outro e buscar compreender suas necessidades e
desejos. Ou como numa reverência, com humildade e respeito pela
outra pessoa.

Gosto de me lembrar de uma cena que vivi na Creche Central em
2015, que se repete em muitas ocasiões, mas que naquela reconheci
um significado, que foi o fato de ver a entrega de uma professora ao se
deixar pentear, ter os seus cabelos lavados, brincadeira completa, por
uma criança. Essa professora estava entregue. Em alguns instantes até
fechava os olhos e com serenidade, recebia os cuidados daquela criança.
A gente também é modificada na relação com a criança. Deixar-se
embelezar por elas, impressionar-se por elas, ser tocada por elas.

Há uma cena no trabalho de campo em que isso também acontece.
Teresa mexe nos meus cabelos por um tempo, primeiro bagunçando-os,
brincando de esconder e achar com os meus cabelos, dizendo, como
numa canção ritmada ou num mantra: “esconde, esconde, esconde”.
Havia sido professora da Teresa no ano anterior e me lembro que ela
vez ou outra brincara com os colegas ou outras professoras de mexer
em seus cabelos. Lembro-me que ela fazia o gesto de abrir um grampo
na boca para colocá-lo no cabelo, como quem bem conhece esse gesto.
Nesse dia de registro do campo, Teresa passa a ficar atrás de mim
e segue mexendo no meu cabelo por um longo tempo. Passa outra
professora e diz “Tá catando uns inquilinos?” Respondo que sim, um
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pouco sem jeito.
Percebo um desconcerto meu por parecer que não estava fazendo

nada. De fato, não é sempre que é possível permanecer nessa posição,
imóvel, por um período, durante nossos dias de trabalho. Eu estava ali
no contra turno do meu trabalho, exclusivamente dedicada a estar com
as crianças, privada da responsabilidade sobre outras tarefas, como me
preocupar com o oferecimento das propostas, com os horários de
alimentação, com as trocas de fraldas. Mas, será que seria possível nos
envolvermos nas situações com as crianças com mais entrega no nosso
tempo de trabalho? Será que poderíamos nos revezar nas funções para
que quem está com as crianças esteja realmente disponível a estar com
elas, sem outra preocupação? (e não digo sobre a legitimidade dessa
situação, mas outras valiosas oportunidades de interação poderiam
surgir). Será que é possível se entregar para a brincadeira por um
período, estando ao mesmo tempo atenta às atribuições e, caso seja
preciso, mudarmos rapidamente de estado ou de atenção? Posso
reconhecer uma série de momentos em que vivi essa situação no
trabalho. Parece uma exigência de mobilidade para podermos estar
com essa qualidade com as crianças. Parece-me que é importante
garantir atenção plena, inteira disposição à brincadeira, à interação, ao
encontro.

Como, então, organizamos o tempo e o espaço da instituição para
momentos como esse caberem no dia? É preciso pensar em momentos
de brincadeira e livre interação, em que a nossa proposição está no
espaço e podemos estar mais disponíveis à relação com as crianças.
Como fora observado no exame de qualificação, mesmo durante esses
momentos de brincadeira livre, ainda tínhamos muitas situações de
intervenção, de cortes na Creche Central. Precisávamos nos organizar
para ficarmos tempos mais longos e contínuos com as crianças, que
permitissem que as brincadeiras e interações pudessem se desenrolar
com mais amplitude, num tempo mais estendido. Parece-me que
precisamos estar emocionalmente e corporalmente disponíveis para
estar com as crianças. Há vezes em que estamos com os pensamentos
repletos de preocupação, com a atenção voltada a outro lugar, ou não
nos envolvemos na brincadeira por já sabermos que em pouco tempo
precisaremos sair para realizar outra tarefa. Mas precisamos voltar
nossa atenção ao momento presente, cuidar da disposição do nosso
corpo e mobilizar nossa estrutura para recebê-los.

Reservar tempo para acompanhar a criança, caminhando ao lado dela,
participar, orientar, aprender com suas conquistas. Michel Maffesoli
(1998) nos apresenta essa ideia com base em ensinamentos chineses,
dizendo que essa seria uma atitude de se colocar ao lado da criança,
estar com ela, acompanhando-lhe os meandros, sem por isso deixar de
entrever a emoção e sofrimento inevitáveis ao seu crescimento (p. 17,
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22). “É na dor e no sangue que se nasce para a existência. Mas é no
maravilhar-se que é possível, bem ou mal, viver” (p. 22).

Lembro-me do Daniel Munduruku contando como “catar inquilinos”
pode ser um gesto carinhoso, uma troca afetuosa, uma oportunidade de
fazer um afago, cuidando do outro. Deixemos espaço para que outras
trocas possam surgir. Nessa entrega, conforme dissera Willms (2013),
o coração se abre a ser afetivamente humano, se abre a pulsar com o
outro, se abre para a sacralidade desse encontro.

Houve outra situação durante o registro de campo que menciono
aqui.

Ao fim da tarde, entre as poucas crianças que ainda esperavam por ir
embora, encontro com uma criança que costumava ter um movimento
mais intenso, rápido, de falas provocadoras. Começamos um jogo
corporal, como um início de confronto de um pega-pega. Ewdmar fazia
um bicho e ia fugindo para eu não pegá-lo. Eu ia atrás dele, deslizando
os pés sobre o chão de modo que fazia um som, por meio do qual
sem me ver, ele conseguia reconhecer a distância que eu estava dele, a
minha velocidade. Peguei-o umas duas vezes e soltei de novo. Numa
dessas pausas, ele rosnou bravamente para mim, “arghhh”, respondi
com outro rosnado também forte. Ele me disse ser um tigre e eu disse
ser um jacaré. Em seguida propus que mudássemos a qualidade do
movimento, dizendo que eu era um sapo e, em seguida, uma abelha.
Ele também quis mudar e ao pega-pega acrescentamos outra dinâmica.
De tigre, ele passou a ser um gatinho manhoso, dengoso, brincou com
um novelo de lã, que eu lancei imaginariamente a ele e quando sua
mãe chegou, foi transitar entre suas pernas.

Como descrevera Ferreira-Santos (2010, p. 17), a possibilidade de
um fazer junto existencial, como compreensão de que o educador é
uma referência humana que dialoga e com-vive com as crianças, que
en-sina, ao contribuir para que o aprendiz descubra sua própria sina,
pelo testemunho de sua própria destinação.

A vivência de uma situação em que os dois seres,
educador e aprendiz, se encontrem, para além do
diálogo 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 gesticulação cultural dos toques
e expressões faciais, na membrura (Merleau-Ponty)
dos abraços, na abertura ao novo e ao desconhecido,
imprevisto e incontrolável do viver com alguém – conviver
– mediados pelo caráter existencial e corporal do fazer
juntos. Numa palavra, experimentação [...], arriscar-se ao
imprevisto da experimentação.” (p. 17, 18)
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Ou como aconteceu numa tarde, quando montamos um espaço de
leitura com livros e almofadas no nosso solário, um espaço externo
(não muito extenso). Aconchegados no macio desse chão, passamos da
leitura de livros para a leitura do céu. Eu, Catarina e Tito.
Observávamos pássaros, nuvens passando, ouvimos o som de um
avião que não apareceu, avistamos uma lua tímida perto da árvore,
sentíamos o vento. O sol estava logo atrás das árvores, mas não
podíamos vê-lo, pois doíam os olhos ao olhar para ele. Os pássaros
apareciam e desapareciam do nosso campo de visão. Catarina
chamava pelos pássaros imitando-os sonoramente com algo parecido
com um “piuuu, piuuu”. Houve um intervalo em que um deles cantou,
e já não podíamos mais negar que uma conversa havia se iniciado. Tito
estava atento e aproveitou o descanso do corpo, pois naquela tarde
havia acordado cedo. Lembro que Lua foi uma das primeiras palavras
que Tito falou. Foram instantes de simples contemplação do
movimento a nossa volta. E era trabalho.

“Quem me dera simplesmente estar e olhar as estrelas”, cantara Renato
Braz.

the dark side

Como sabemos que nem tudo no trabalho e na relação com as crianças
são flores, gostaria de tratar um pouco dos desafios que temos como
professoras ao acompanhá-las. Bondía já antecipara:

[...] pelo fato de que constantemente nascem seres
humanos no mundo, o tempo está sempre aberto a um
novo começo: ao aparecimento de algo novo que o mundo
deve ser capaz de receber, ainda que, para recebê-lo, tenha
que ser capaz de se renovar; à vinda de algo novo ao qual
tem de ser capaz de responder, ainda que, para responder,
deva ser capaz de se colocar em questão [...] (2010, p. 189)

E como muitas vezes é desafiador e cansativo e difícil lidar com
algumas situações com as crianças, como é difícil compreender o que
precisam, encontrar o movimento que as ajude, equalizar nossas
escolhas do plano de trabalho com o que surge inesperadamente,
buscar outros e outros de si mesmo tentando atendê-los, se abrir para a
novidade da experiência com cada novo agrupamento ou com as
variações de um mesmo agrupamento.

Agimos diversas vezes por tentativa e erro. Vamos acumulando
experiência e, com o tempo, talvez mais rapidamente já cheguemos
em algumas respostas. Mas a cada nova criança, um universo a ser
desvendado, sinais a serem reconhecidos, ritmos a serem sentidos e
reestabelecidos conjuntamente. Há sempre aqui uma singularidade
presente, sobre como é a experiência do coletivo para cada criança.
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Quando não a singularidade da criança, a singularidade da situação
para uma mesma criança. À medida que as vamos conhecendo, vamos
estabelecendo parâmetros, compreendendo a partir da experiência com
outras crianças, a partir dos estudos em educação, mas, em verdade,
há muitas situações em que os caminhos conhecidos não ajudam a
solucionar, situações em que parece que tudo nos escapa. Sem dizer
de situações em que as crianças estão mais prosa do que poesia, e nos
desafiam, agem com crueldade, se expressam com agressividade.

Bondía vem apaziguar minha aflição ao dizer que educar exige de
nós

[...] a renúncia de toda vontade de saber e de poder, a
toda vontade de domínio. [Que] Só na espera tranquila
do que não sabemos e na acolhida serena do que não
podemos, podemos habitar na proximidade da presença
enigmática da infância e podemos nos deixar transformar
pela verdade que cada nascimento traz consigo [...] (2010,
p. 196)

Para Zimmermann (2015), permitir espaços de silêncio numa
conversa nos levaria a abandonar a posição de saber e de controle. O
silêncio nos possibilitaria incluir o que o outro tem a nos dizer, abrir
um espaço de escuta, de “abertura à fala do outro, ao gesto do outro,
às diferenças do outro” (p.57). “O silêncio é assim a ‘respiração’ (o
fôlego) da significação; um lugar de recuo necessário para que se possa
significar, para que o sentido faça sentido” (ORLANDI, 2007, apud
ZIMMERMANN, 2015, p. 57).

O encontro com o outro, com o limite do outro, com a diferença e
riqueza do outro é uma experiência que não se antecipa, e será sempre
da ordem de um acontecimento, “da surpresa, da abertura, da dúvida
e da mobilidade de sentido” (p. 58). Reconhecer que não sabemos tudo
nos auxilia a uma “observação mais atenta da realidade, para
identificar problemas, investigar soluções, perceber violências,
combater preconceitos e injustiças sem a superficialidade de
julgamentos apressados” (p.58). Muitas vezes encontramos na relação
com a criança as nossas limitações, nossos muros e durezas, mas
também encontramos nas crianças a intensidade de sentimentos, de
desejos, a agressividade, a inconstância. Em verdade, elas estão em
transformação, como nós estamos.

Diante dos acessos de raiva, e de outras expressões agressivas das
crianças, Winnicott (2012) diria que nos resta apenas sobreviver,
tentando manter a calma. Há momentos em que é preciso esperar a
intensidade da situação passar para, então, agir, conversar. Noutros, é
preciso ajudar a criança a sair desse estado para um mais calmo, ora
oferecendo o aconchego, o amparo do nosso corpo, com um abraço,
um colo, dar a mão, ora pela conversa, ora pela distração, ou como



entardecer 79

preferiria dizer, pela mudança em seu foco de atenção.
Já ouvi, não me lembro em que circunstância, que durante um

acesso de raiva, a criança pode se jogar no chão para se sentir mais
segura, sentir mais apoios do corpo no chão, sentir seu corpo todo
amparado. Para André Trindade (2016, p. 255), o gesto agressivo é
também uma forma de buscar contato com o outro e que situações
alternativas de afago, conforto, que ofereçam contato corpo a corpo,
bem como atividades corporais presentes em seu repertório, podem
ajudar a diminuir esses episódios.

Pelo que aprendi sobre mediação de conflitos durante o tempo em
que trabalhei nas Creches Oeste e Central da Universidade de São
Paulo, pelo que aprendi com minhas parceiras de trabalho, sobretudo
inspiradas pelo estudo sobre Comunicação não-violenta, de Marshall B.
Rosemberg, nessas situações o primeiro passo é tentar compreender o
sentimento da criança diante do que lhe aconteceu e nomear esse
sentimento, para que ela se sinta acolhida e vá aprendendo a
reconhecer a variação dos sentimentos que se manifestam no seu
interior. Em seguida, propomos um encaminhamento, buscamos uma
solução conjuntamente ou apenas lhe comunicamos a decisão, caso não
haja escolha. Após a poeira baixar, vale a pena conversar sobre a
situação, nomeando os acontecimentos e justificando a nossa escolha,
dizendo porque aquela alternativa nos parecia a melhor naquele
momento, para ela, para o grupo.

Trata-se de uma possibilidade a se experimentar para encaminhar as
situações de conflito com as crianças e, como havia dito, pode falhar e
ser necessário buscar outros caminhos para solucioná-las. Mas,
conforme aprendi noutra oportunidade com minhas parceiras de
trabalho (YOSHITAKE; FERREIRA; KAVAKAMA, 2015), o mais
importante me parece ser que sejamos verdadeiros com as crianças,
que sejamos pessoas agindo em consonância com a nossa realidade
interior. Sensatas, sem dúvida, mas, sobretudo, humanas.

Levar em conta nossos tremores, nossas incertezas, nossas fraquezas,
medos, nossas singularidades é considerar a nossa inteireza. Estés nos
indaga: “Como é que admito a incerteza, a desordem, o absurdo dentro
das minhas próprias fronteiras?” (2014, p. 164). Para a autora, para nos
relacionarmos em inteireza com o outro, precisamos estar “dispostos a
tocar o não belo no outro e em nós mesmos” (p. 171).

Para Jung, seria incluir na compreensão de nosso ser, além do
consciente, a nossa sombra inconsciente. Para Marie Louise von Franz
(2008), nossa sombra representaria “qualidades e atributos
desconhecidos ou pouco conhecidos do nosso ego” (p. 222) e estaria
relacionada às nossas fraquezas, falhas, omissões, atos impulsivos ou
inadvertidos que venhamos a cometer, a nossos defeitos mais
mesquinhos. Ao identificarmos esses defeitos, poderíamos começar um
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“lento e doloroso processo de auto-educação” (p. 223), em que
teríamos o desafio de renunciar ao nosso orgulho e vaidade para poder
entrar em contato com a nossa força, de modo que o que parecia
negativo, poderia deixar de ser (p. 230).

Clarissa Pinkola Estés (2014, p. 73) fala que o material da sombra
pode ser positivo, na medida em que os nossos talentos estariam junto
com os nossos defeitos nas trevas e, ainda que fosse negativo, quando
identificado, poderia trazer mais força e sabedoria à pessoa. Para ela,
o trabalho mais profundo também costuma ser o mais sombrio, pois
se a pessoa construir suas edificações apenas nos melhores terrenos da
psique, ela terá uma visão limitada de quem realmente é, mas se, com
coragem, buscar por essa profunda sabedoria, ela urbanizará também
os terrenos psíquicos mais pobres:

É nesse tipo de urbanização psíquica que a Mulher
Selvagem brilha. Ela não tem medo da treva mais
profunda, pois na realidade consegue ver no escuro.
Ela não tem medo de vísceras, dejetos, podridão,
fedor, sangue, ossos frios, moças moribundas e maridos
assassinos. Ela tem condições de ver tudo, de suportar
tudo, de ajudar [...]. (ESTÉS, 2014, p. 73)

Sem essa porção sombria, ainda que imperfeita, feia, torta, sem a
nossa incompletude, “sem a morte, não existiria fundo escuro contra o
qual o diamante cintila” (2014, p. 160), sem ela não haveria valor, não
haveria lição (p. 160). Conforme dissera Elni Willms no meu exame de
qualificação, é preciso escuridão para ver as estrelas.

Assim, o lado escuro da lua, the dark side of the moon, além de compor
a inteireza, tridimensional, real, redonda da lua, nos permite ver as
estrelas. É por isso que se buscarmos experiências de observação do
céu, as encontraremos agendadas nos períodos de lua minguante ou
nova. Se a lua está cheia, elas não podem ser vistas. Da mesma forma
com as crianças. O adulto que acompanha a criança precisa girar e se
retirar em parte, se esvaziar, para poder vê-las bem.

Campbell vai dizer que se não aceitarmos a mordida da morte,
deixamos de escutar a canção do universo; que para isso é importante
nos abrirmos e fazermo-nos vulneráveis àquilo que o presente tem
reservado para nós (2015, p. 300). Para Bondía (2010), a verdadeira
experiência seria mais uma abertura para o desconhecido, do que um
caminho para um objetivo previsto (p. 34). Como sujeitos de
experiência, os adultos que as acompanham seriam mais definidos pela
sua receptividade, pela sua disponibilidade, pela sua abertura.
Maffesoli (1998, p. 44, 65) definiria a nossa ação como uma ação mais
orientada por nossa ânima, princípio feminino interior que rege nosso
repouso, nosso silêncio, nossa abertura para escuta; uma sensibilidade
capaz de “compreender o crescimento específico e a vitalidade própria
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de cada coisa” (p. 11).
Maria Cecília Ohno (conhecida por Ciça Ohno) dizia em sua

dissertação que "sentia a necessidade de compreender o sentido das
coisas a partir da percepção do próprio corpo: o que e como ele
absorve, percebe, sente, vê e age na vida"(2007, p.11). Ciça afirma que é
preciso aprender a aquietar a mente, se tranquilizar, para poder escutar
com o corpo todo e tomar o fluxo quando chega a hora. "O corpo é
que sabe"(p. 13). O que não é uma atitude fácil para o nosso (ou para
mim que tenho um) jeito ativo, acelerado, controlador de ser
professora. Ela diz que às vezes é preciso “viver momentos de
escuridão, de espera, [para] ver o chão surgir a cada passo” (p. 14),
deixar que a sabedoria do corpo diga o que precisa ser feito (p. 20).
Segundo ela, para viver os processos de transformação necessários
para o crescimento, é preciso estar aberto a qualquer tipo de
movimento e a todos tipos de mudanças, o que envolve passar por
momentos de fragilidade e ter coragem para desapegar das certezas e
convenções que impedem o crescimento (p. 21).

Ciça apresenta a posição seiza – maneira de se sentar sobre as pernas
flexionadas – um kata de receptividade, decodificado por Hiroguki
Noguchi, filho do fundador Haruchika Noguchi, que elaborou o Do-ho
– uma metodologia para realizar katas e uma prática de treinamento.
Nessa posição, busca-se cessar o movimento físico e mental a fim de
perceber o movimento interno que emerge do próprio corpo ou no
corpo do outro (quando estiver praticando com outra pessoa).

Ao realizar o kata, o artista japonês espera a chegada da
força, procurando obter a experiência do corpo, movendo-
se espontaneamente sem o envolvimento da vontade do
artista. Os costureiros dizem que “a agulha se move”.
Eles não dizem que movem a agulha. O calígrafo diz que
“os pincéis correm”, enquanto que o carpinteiro afirma
que “a plaina avança”. Essas expressões, nas quais a
pessoa nunca é o sujeito, descrevem o trabalho feito direto
de um tipo de força que não é a da vontade, nem a
da tensão, e além disso transmite que o trabalho é feito
espontaneamente, havendo improvisação até a chegada
da força dentro de si mesmo. Este sentido de “receber”
ou “convidar” é o senso básico japonês de improvisação.
Improvisação para o japonês, não é baseado na vontade
livre, em contraste com a concepção de improvisação
nas artes modernas como na música de estilo livre. É a
ocorrência de espontâneas ações inevitáveis que emergem
aqui e agora. Por essa razão as artes de improvisação são
chamadas “naturais” e para o mundo japonês o “natural”
ou “natureza” é traduzido literalmente por “ocorrer por
si mesmo”. (NOGUCHI, 2007, p. 113).

Não somos nós que fazemos o movimento, mas ele se faz em nós,
ele nos habita, concordara Zimmerman (2010 apud SAURA, 2012, p.
129). Para Zimmerman (2015) aí está a importância da presença, do
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encontro, do diálogo genuíno. Mas para isso precisamos abandonar
nossa posição de saber e de controle, nos arriscar a um sistema vivo de
relações, que demanda “ouvir, ponderar, defender ou rever posições”
(p. 59). “A vida não é linear e previsível, é orgânica” (p. 59).

Falando sobre a minha experiência com as crianças, às vezes sinto
que me falta atitude, às vezes sobra rigidez. Ainda preciso aprender
o ponto da intervenção. Mas talvez não haja outro jeito, se não errar,
perceber, experimentar outro caminho, e vez ou outra acertar. Ainda
sinto uma sensação de fracasso quando as intervenções que faço não
ajudam, não acessam o que a criança precisa. Assim é. Nem sempre
conseguirei resolver as situações. Tratam-se de descobertas em relação,
não é possível controlar, nem saber como vai acontecer.

Da mesma maneira, muitos bons momentos surgem do acaso, do
nada. Acontecem, simplesmente. Surgem, espontaneamente. E se
organizo para tentar repetir, nem sempre dá certo. É preciso estar
atento a essas oportunidades quando surgem, buscar manter um olhar
sensível sobre as crianças, manter a disposição de abertura para o
encontro e tentar aproveitar quando momentos preciosos surgirem.

E situações assim não acontecem o tempo todo. Muito do nosso
trabalho é esse trato cotidiano, um cotidiano comum, com dores e
alegrias, acontecimentos, intervenções, excessos, faltas, numa contínua
busca por equilibrar. Ivaldo Bertazzo e Mônica Monteiro já diziam em
suas aulas que o equilíbrio não é estático; que a busca, o esforço por
encontrar o eixo, com os pequenos e contínuos ajustamentos, já são o
equilíbrio.

Assim, ao invés de seguir rigidez, controle, dureza, buscar seguir
ondulante, sinuosa com a água, fluida com o vento. Buscar uma
estrutura corporal que nos organize para que possamos ter mais
mobilidade. Avaliar, fazer conclusões provisórias e, sempre que
preciso, avaliar de novo, mudar de atitude, tentar outro jeito. A
abertura não é saber fazer, mas mudar, mover quando for preciso. Por
isso a dança, por isso o ar. Como ao acrescentarmos as claras em neve
na massa do bolo para deixá-la mais leve, aerada, atravessável, passível
de experiência. Como aprendi no Seitai-ho, deixar o ar entrar no corpo,
abrir espaço nas articulações, respirar com a barriga e com diversas
partes do corpo, deixar o ar circular. Nosso ar aquece, se expande e
podemos nos mover mais suavemente.

Daí a importância de a escuta pautar a nossa ação de modo que nos
sintamos livres para fazer as mudanças necessárias. Estabelecemos
uma rotina e deixamos espaço para alterá-la. Dessa forma,
estabelecemos uma comunicação do interior com o exterior e tomamos
as atitudes necessárias para entrar em consonância com o movimento
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das crianças. Observamos inclusive as mudanças de temperatura, as
variações das disposições de acordo com os ciclos naturais de fora e de
dentro. Avaliamos como as crianças estão no dia, como nós estamos e
escolhemos a proposta mais adequada e mudamos caso nosso
movimento mude. Precisamos de espaço e tranquilidade para fazer
essas mudanças. Pensar os planos de trabalho considerando a
alternância das disposições e as possíveis adequações.

Às vezes, é silenciar e estar ao lado. Às vezes, é mudar a dinâmica do
momento, organizá-los, organizar o espaço ou mesmo mudar de espaço
e começar de novo. Às vezes, é deixar mais livre, menos dirigido, com
menos insistência pelos resultados e mais atenção a como podemos
aproveitar melhor nosso tempo juntos.

Silencio, meus olhos mergulham no corpo e espero. Imagens
aparecem, tomo a onda do movimento, busco a sinceridade.
Desejo o simples, o verdadeiro, a origem, a verdade do
movimento. Sinto e sou em cena. (OHNO, 2007, p. 141).

É preciso considerar nosso estado corporal e emocional e nos
cuidarmos. Há vezes em que é preciso decidir pelo nosso bem-estar
para poder manter o bem-estar das crianças. É importante incluirmos a
percepção da nossa limitação, de nossos incômodos e deleites como
parâmetros para avaliar de estamos trabalhando num caminho de
encontros. É preciso estar atento, dar ouvido às expressões,
considerá-las nos encaminhamentos.

Ainda é importante ressaltar que uma equipe e uma gestão parceiras
fazem muita diferença nessas escolhas, nessa calmaria. Impossível fazer
sozinho, “é preciso uma aldeia”. Como singelamente dissera, numa
conversa informal, minha parceira de trabalho Lia Teixeira, é como
quando “a presença do outro vira casa onde a gente fica acolhida e
segura para agir como acha bom e bonito”. Assim, talvez pudéssemos
experimentar cuidar da vida no trabalho.

lumina: nossa criança interior

No trabalho de campo, houve um dia em que uma situação me chamou
a atenção. Ao rever a cena registrada, percebo que a situação anterior
estava relacionada a ela. Relato aqui:

Davi e Guilherme brincavam de três porquinhos em torno de uma
casa de brinquedo pequena disponível no pátio. Davi bate no
Guilherme com a casa e o machuca. Uma professora intervém.
Guilherme toma o brinquedo e se afasta. Davi me pede ajuda e eu
tento mediar, dizendo que o Guilherme havia se incomodado dele
jogar a casa nele. Guilherme observa de longe nossa conversa. Vou
conversar com ele. Ele está bravo, irredutível, não quer mais brincar
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com o Davi, nem dividir o brinquedo. Sugiro que ele brinque um
pouco e depois o empreste para o Davi. (E parece que fui injusta ao
pedir que depois de apanhar ele ainda dividisse o brinquedo com o
outro). Nesse momento, chega uma professora, me cumprimenta e diz
“Oi, Bruna. Olha uma criança sentada no meio dos pequenos.” Ao
notar meu desconcerto em ouvir isso, Guilherme se aproxima, me diz
“você é criança”, num tom de xingamento. Chega o momento de
guardarem os brinquedos para entrar. Ele se aproxima para dizer:
“Acabô, acabô.”

Lembro-me que houve um tempo em que eu gostava de ouvir isso,
me sentia fazendo um bom papel por estar próxima, agachada,
conectada às crianças. Mas naquele momento já não me sentia
confortável com esse lugar. Esperava de mim um amadurecimento que
diferenciasse minha atitude de uma atitude infantil. Seria possível ter
experiência, maturidade, tomar decisões ponderadas sobre as situações
e ao mesmo tempo me manter próxima às crianças, ao mesmo tempo
manter a abertura e encantamento à novidade das coisas à maneira das
crianças?

Do ponto de vista de Haruchika Noguchi,

[...] antes de puxar a criança para o mundo do adulto,
é o adulto que tem que entrar no mundo da criança,
resgatando seu coração puro, chamando-o para si e
guardando no seu interno. Assim adultos e crianças
podem conviver juntos. (2007, p. 91).

Para Bachelard (2009, p. 94), há na alma humana uma permanência
de um núcleo de infância, que se mantém em nós como uma “simpatia
de abertura para a vida [...], um princípio de vida profunda, de vida
sempre relacionada à possibilidade de recomeçar” (p. 96, 119). Ligada
a uma sensação de leveza (um movimento de deslizamento, como um
patinar leve, fácil, quase flutuante no gelo), de apaziguamento, a uma
felicidade simples (p.118), que “ajuda a por nosso ser em repouso. [...]
Em nós, ainda em nós, sempre em nós, a infância é um estado de alma.”
(p. 125, grifo meu).

A infância não é uma coisa que morre em nós e seca
uma vez cumprido seu ciclo. Não é uma lembrança. É
o mais vivo dos tesouros, e continua a nos enriquecer
sem que o saibamos... Ai de quem não se lembrar de sua
infância, reabsorvê-la em si mesmo, como um corpo no
seu próprio corpo, um sangue novo no sangue velho: está
morto desde que ela o deixou. (HELLENS, [1958?] apud
BACHELARD, 2009, p. 130)

Lembro-me que em outro dia do registro de campo, uma criança se
aproximou de mim enquanto eu estava balançando algumas crianças e
disse “você é velha”, num tom provocativo, como já o havia visto fazer
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com outras professoras, chamando-as por adjetivos que sabe que as
pessoas no geral não costumam gostar para chamar sua atenção, para
ver suas reações, o que mobiliza nelas. Penso que ele percebeu minha
parte ranzinza. E aqui, se formou uma conjunção de xingamentos em
oposição, ora como criança, ora como velha, dessa que parece ser a
resposta.

Denys-Struyf (1995) colabora para que compreendamos
corporalmente essa ideia. Para ela haveria uma cadeia muscular,
designada AP – Anterior Posterior –, intensamente presente na
corporeidade das crianças e outra, a cadeia muscular PA – Postero
Anterior –, que identifica a disposição corporal daquele que busca por
sabedoria. Trabalhar a cadeia muscular AP poderia favorecer nossa
mobilidade, nossa disponibilidade, nossa flexibilidade corporal (p. 72).
Essa cadeia, como uma mola, gera impulso, trabalha na modulação das
energias, equilíbrio na oscilação de dois extremos, nos coloca num
estado de descontração (p. 75). Isso significaria

[...] colocar uma criança dentro de si, viver suas
turbulências, mudar de rota sem piscar, nascer e renascer
e a cada dia tudo é novo. [...] Nós somos móveis e
vivos, equilibristas em aprendizagem permanente de um
equilíbrio a ser encontrado e realizado no instante, nunca
adquirido definitivamente, nunca instalado para durar
[...]. (p. 85)

A complementariedade PA-AP comporia a modulação dos contrários,
num movimento de oposição e complementariedade, como seriam a
inspiração e expiração, e como seria a da criança com o velho sábio ou
velha sábia.

A justeza se esboça na conciliação dos opostos em
torno de um ponto de equilíbrio nunca imóvel. Aqui
estamos de volta à noção de equilíbrio, equilíbrio móvel
que se encontra na passagem de uma oscilação, de um
balanceamento, de uma alternância. [...] Uma oscilação
que gera disponibilidade do corpo, do pensamento e do
comportamento [...]. (DENYS-STRUYF, 1995, p. 87)

Posteriormente, ela vai dizer de uma atitude ligada a essa cadeia
muscular, que é exercida em algumas tradições como práticas de
meditação ativa (como o que experimentei na prática de Taketina,
criada por Reinhard Flatishler): um imobilismo ativo, um estado passivo
acompanhado de uma atenção, uma quietude que mantém possível
um gesto fulgurante, um salto (p. 90); um estado de consciência ativo
na espera, no repouso, na despreocupação, um abandono confiante na
ação (p. 105):
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[...] um estado AP, um deixar fazer, ou, mais exatamente,
um deixar-se fazer permite ao corpo manifestar todo seu
“saber fazer”. [...] Relaxar e deixar que ocorram em
nós, por intuição, esses processos ocultos, misteriosos.
Processos que só esperam um momento de distração
para surgir e nos surpreender. [...] Mas como é difícil,
para nossos gestos, para o corpo assim como para
o espírito, captar essa justeza para simplesmente ser:
simples... verdadeiro... nós mesmos, para que isso venha
naturalmente [...]. (DENYS-STRUYF, 1995: 92)

Não seria essa uma boa possibilidade de pensar a atitude dos adultos
que acompanham as crianças? Num modo sensível e vibrante de estar
no mundo, estar presente no instante, viver no aqui e agora, com
variações constantes, de nascimento a renascimento (p. 106). Estado
que ela chama de um estado de infância na maturidade e maturidade num
estado de infância (p. 93).

De acordo com Marcos Ferreira-Santos, praticar uma educação de
sensibilidade seria vivenciar “experiência pedagógica mais radical em
sua plena contingência e imprevisibilidade” (2009, p.22), em que o
adulto entra em sintonia com a criança, experimenta e cria junto com a
criança, partilha os momentos com ela, numa relação de cumplicidade
(p. 95).

Numa nota, Campbell nos mostra que etimologicamente sintonia
– syn (juntamente) + tonos (tensão) – significa estar em tensão com,
assim como no inglês – atonement, at+one+ment – equivale a ação ou
estado de tornar-se um, de formar unidade com algo (2007, p. 184).
Campbell complementa, dialogando com Nietzsche: “a liberdade de
ir e vir pela linha que divide os dois mundos (divino e humano), de
passar da perspectiva da aparição no tempo para a perspectiva do
profundo casual e vice-versa [...] é o talento do mestre” (p. 225). O
Dançarino Cósmico não se mantém pesadamente no mesmo lugar; mas,
“com alegria e leveza, gira e muda de posição” (p. 225).

Não seria assim a presença desse adulto educador em busca de
maestria? Um dançarino experimentando o transitório, o movente,
deslocamentos no espaço exterior e interior para estabelecer relação
com a criança, e, em sintonia, se mover com ela?

Se mover com ela, como numa dança de pareia, em parceria, em
sintonia, como numa brincadeira de roda. Aqui, dança e brincadeira
se aproximam conceitualmente, pois “o que é a brincadeira se não
o ato recíproco de imbricar dois ou mais seres na mesma situação
existencial [...] sem outra finalidade que não a experimentação de
si e do outro?” (FERREIRA-SANTOS, 2010, p.19). Nesse momento,
o educador também seria creança, “criação contínua de si mesmo,
desde que aberto às aprendizagens, que, de repente, acontecem no jogo
desinteressado da convivência.” (p.19).



entardecer 87

Seguimos disponíveis, assim como fizera Milton Nascimento (Clube
da Esquina), na canção Nuvem Cigana:

Se você quiser
Eu danço com você

Meu nome é nuvem
Pó, poeira, movimento
O meu nome é nuvem

Ventania, flor de vento
Eu danço com você
O que você dançar
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Figura 25: eu criança com minhas avós
(acervo pessoal)

Figura 26: meus pais e avós
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(re)encontro com minhas avós

Durante a escrita desse trabalho notei que experiências de vida
compartilhadas com minhas avós estavam presentes na interpretação
de certos temas aqui abordados e em valores atribuídos às vivências
com as crianças. Acredito que isso tenha se dado com uma delas por
ter me acompanhado bem de perto durante a infância, de modo que
muitas das lembranças que tenho desse período contêm a sua presença
e a do meu irmão. Com a outra, por eu ter acompanhado agravar sua
doença e ter passado pela sua morte, durante o percurso do mestrado.
Por essas experiências me constituírem e terem transformado meu
olhar sobre a vida, o corpo, sobre o que é significativo ao acompanhar
as crianças, reservo um espaço para essas reflexões aqui.

Inicialmente, escrevi o que delas eu me lembrava. Percebi que
não lembrava de muitas coisas mais, que as lembranças me escorrem
entre os dedos, que misturo algumas lembranças com histórias que me
contaram e cenas que vejo em fotos. Então, busquei ouvir novamente
dos meus pais suas histórias de vida a fim de reconhecer nossa ligação,
o que delas tinha passado para mim, e o que havia se diferenciado
nessas gerações. Descobri que as encontrei de um jeito diferente dessa
vez, compreendendo-as como mulheres, batalhadoras, vivendo suas
vidas.

O pai da minha avó Jacy, José Quinta, era português e veio para o
Brasil aos 16 anos, ainda analfabeto. Foi estudar no Colégio Estadual do
Brás, começou a trabalhar em obras e se tornou um grande construtor.
Casou-se com Rosalina da Silva, brasileira, e tiveram seis filhos. Minha
avó contava que viviam numa casa grande no Belém, que tinha um
quarto para os pais, um quarto rosa para as meninas, um azul para
os meninos, e que tinham um carro, em cuja capota eles gostavam de
brincar de pular quando crianças. Porém, certa vez, meu bisavô José
foi fazer uma estrada no Paraná, importou umas máquinas que não
chegaram a tempo, não conseguiu entregar a estrada e perderam tudo.
Passaram, então, a morar como caseiros na chácara dos tios Álvaro e
Carola na Penha. Alguns de seus filhos já haviam casado, um havia
morrido, e as outras filhas foram morar com suas tias, enquanto se
reorganizavam. Minha avó Jacy passou um ou dois anos morando na
casa da Tia Nené. O marido dela tinha uma farmácia e nela minha
avó trabalhava como balconista para ajudar. Nesse tempo acabou
aprendendo algumas práticas, como a de medir febre e aplicar injeção.
Meu bisavô começou a trabalhar de carpinteiro, e assim que estavam
reestabelecidos, trouxeram as filhas de volta para morar com eles.
Minha avó Jacy havia estudado até a 4ª série no Colégio Estadual Pe.



anoitecer 93

Anchieta, no Brás, que na época recebia apenas meninas, ensinava a
bordar, fazer tricô.

Minha avó casou-se com meu avô Sidney e tiveram três filhos,
Palmyra, Sidney e Vera Lúcia, minha mãe. Sua principal atividade era
cuidar da casa, dos filhos, mas ela fazia ainda enxovais, xales, blusas
de tricô e bordados para fora para complementar a renda da casa.
Com sua irmã, chegou a ter uma lanchonete numa escola, uma época
em que viviam com mais dinheiro, mas meu avô começou achar ruim
ela não ficar em casa e não quis mais que ela trabalhasse. Minha mãe
conta que, como era a filha mais nova, viveu esse período melhor, em
que minha avó podia comprar roupas e sandálias na Penha para ela,
mas que meus tios viveram por muitos anos com poucos recursos.
Minha avó falava para minha mãe estudar porque fazer tricô, bordar
não dava dinheiro.

Figura 27: olhar

Depois minha avó ajudou a cuidar dos netos: dois da primeira filha,
duas do segundo filho e, por fim, de mim e de meu irmão. Minha
avó cuidava de mim para minha mãe ir trabalhar. Quando meu avô
adoeceu, minha mãe me colocou na escolinha. Eu tinha cerca de um
ano. Em pouco tempo meu avô faleceu e minha mãe continuou a
dividir os meus cuidados com minha avó e a escola. Em seguida, ela
passou a acompanhar também o meu irmão, Vinícius, que por sua vez
entrou na escola com cerca de três anos.

Figura 28: vó Jacy

Ao pensar na minha infância, lembro prontamente da minha avó e do
meu irmão, das férias na praia. Lembro que essa minha avó era muito
amorosa. Quando cuidou de mim e de meu irmão, já havia cuidado
dos meus primos e primas e ajudado a cuidar de várias crianças da rua
onde morava. As pessoas contam que quando uma criança não comia
ou não queria tomar o remédio, chamavam-na para, com o jeitinho dela,
ajudar. Havia um remédio especial que ela nos dava quando alguma
uma criança ficava nervosa antes de fazer provas: água com açúcar
e umas gotinhas de baunilha. Ela era uma pessoa muito boa, muito
paciente, muito atenciosa com todos, queria muito bem às pessoas,
fazia de tudo para ajudar, para as pessoas ficarem bem. Ela era leve,
fazia graças, levantava as sobrancelhas como quem diz com ânimo “que
tal?”, estava sempre sorrindo, de bem com a vida. Acho que como nem
tudo ela aguentava, acabou fazendo muito esforço com seu coração,
que tempos depois ficou fraco, adoeceu.

Quando pequenos, íamos para a casa dela na Penha. Lembro-me de
sair para dar umas voltas, ir buscar algo para casa, passar na vendinha
de doces, de ir ao posto de saúde. Lembro-me da calçada, da casa, das
plantas, do sofá, do corredor. Contam que ela me deixava brincar de
cachorrinho com o liquidificador dela, passeando pelo corredor e que,
quando ele parou de funcionar, ela o levou na barraca da feira, dizendo
que era só trocar o fio porque eu o puxava para brincar.
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Figura 29: Bruna Godzilla

Um tempo depois, ela veio morar na nossa casa durante a semana
e voltava para a dela nos fins de semana. Desse tempo lembro-me do
cheiro de feijão cozinhando pela manhã, do som da panela de pressão,
das comidas que ela fazia, da combinação arroz, feijão, carne moída e
pepino, as sopas de feijão, de fubá, de legumes, os lanches da tarde, das
vezes em que ela preparava um prato de salada que eu tanto gostava
para eu comer à noite... Lembro-me de ela deixar a gente ajudá-la
a preparar coisas na cozinha, a separar os grãos de feijão, a cortar
o macarrão espaguete para colocar na sopa (mesmo isso sendo uma
heresia para amantes de macarrão como nós), a enrolar e cortar a massa
de nhoque, a brincar com a massa de pizza, a raspar o fundo da tigela
da massa e do recheio do bolo. Hummm... O bolo de coco era o meu
preferido e ainda é. Com ela também íamos à feira, esperançosos de
passar na barraca de brinquedos e escolher um presente. Com ela nós
assistíamos a programas do Silvio Santos, de culinária na televisão e
também a observávamos fazer tricô, fazer palavra cruzada, molhar e
conversar com as plantas.

Era ela também quem fazia as lições de casa comigo e com meu
irmão, quem estudava com a gente para as provas. Lembro-me de ela
estudar espanhol com a gente com muito afinco para aprender. Apesar
de ela só ter cursado até o ginásio, ela sabia muitas coisas, sabia ler
e escrever bem e gostava de estudar, de aprender as matérias com a
gente. A letra dela era bem bonita. Ainda encontro registros escritos
dela nos cadernos de receita, junto com umas tentativas minhas de
escrita, acompanhando-a. Eu gostava de quando ela contava histórias
do colégio dela, um colégio só de meninas onde ela aprendia, entre
outros saberes, a bordar, fazer tricô, as prendas domésticas da época.
Ainda nova, ela me ensinou a fazer ponto cruz. Lembro-me dela
sentar sobre os meus pés no sofá, como um jeito aconchegado que
encontramos para eu dormir. Aliás, sempre que podíamos, eu e meu
irmão dormíamos com ela abraçados, um de cada lado, num sofá-cama
na sala.

É verdade que a chateávamos muitas vezes quando brigávamos, eu
e o meu irmão. Lembro-me de dizer que ela era defensora dos animais
quando ela o defendia e dela dizer, quando estávamos nervosos: “Tá
com raiva? Tira as calças e pisa em cima!” Minha mãe conta que ela
nos defendia muito, que era a mãe que tinha que dar bronca quando a
gente brigava ou fazia arte, que houve vezes em que minha mãe nos
chamou a atenção, e ela achou ruim. Minha mãe conta que precisava
ligar e chamá-la de volta dizendo que precisava dela em casa, para ela
voltar carregando sua malinha.

Minha mãe conta que ela se virava bem sozinha, que certa vez eu
não tinha quem me buscasse na dança e ela foi levar meu irmão na casa
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da nossa vizinha para ir de táxi me buscar. Nesse período minha mãe
fazia sua segunda faculdade e era ela quem ficava com a gente durante
o período da noite. Minha mãe avalia que deveria ter ficado mais
com ela, que não devia ter estudado e trabalhado tanto, e aproveitado
mais os momentos com ela. Diz que quando a gente fica mais velha,
reconhece algumas coisas que antes a gente achava bobagem, mas que
só se revelam depois de passar pelas coisas da vida, que quando a
gente é nova, quer viver tudo e não consegue ouvir. “A vida é assim.”,
ela diz.

Sobre os períodos na praia, lembro-me de dias comuns em que
íamos à praia pela manhã, em que ela nos acompanhava brincar na
areia. Comíamos sorvete (tudo gostoso, guloso), entrava no mar com a
gente ou ficava ali na beira, vendo a gente brincar no raso. Do mar, ela
gostava demais.

Minha mãe conta que ela fazia questão de a gente ir para casa da
praia com ela nas férias de janeiro, que ela dizia que a gente tinha
que crescer na praia, que lá elas tiraram a nossa fralda, que lá a gente
brincava na areia, brincava com água, com bacia, mangueira na frente
da casa. Conta que falavam para a gente colocar o chinelo, a gente
não colocava, escorregava e caía de bunda. E que mais tarde trocavam
nosso maiô por um seco e a gente dormia ali fora mesmo, na rede.

Na rede, ela nos balançava. Ficava ali do lado, de pé ou sentada
numa cadeira de praia, balançando e cantando para a gente até a gente
dormir. Cantava músicas que hoje me pego cantando para as crianças
em situação de balanço, da gangorra, da balança, como “balança caixão,
balança você, dá um tapa na bunda e vai se esconder” ou “bambalalão,
senhor capitão, espada na cinta, ginete na mão”. (Quando eu era mais
novinha ainda, pedia a ela (e às demais mulheres – mãe, tia) para colocar
um sutiã de alça dupla para eu dormir com elas segurando a alça, e
ela colocava.) Com ela, aprendi a me divertir jogando buraco, rindo
do próprio engano de jogar justamente a carta que o outro precisava
(porque ela não estava preocupada com isso), comendo pipoca.

Figura 30: colo de vó

Lembro que o colo dela era muito macio, redondo (colo, rede, lua)
e fui lembrar essa sensação de novo, anos depois, quando encostei a
cabeça no colo da minha avó Célia nos dias em que esteve doente no
hospital. Minha avó Jacy, meu pai dizia, tinha prazer em cuidar, vivia
para cuidar da gente.

Quando a minha avó Jacy faleceu eu tinha acabado de completar
12 anos. Lembro que ela havia voltado do hospital naquele dia pela
manhã, com vontade de comer feijão branco e foi o que almoçamos.
Ela fez as unhas, pintou o cabelo, como se estivesse se preparando. À
noite, se sentiu fraca, deitou, colocou o remédio do coração debaixo
da língua, esperou melhorar. Lembro que estava jogando can-can com
meu irmão na sala, fui conversar com ela no quarto, acho que disse
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para ela ficar tranquila que ela ia ficar boa. Segurei na mão dela, já
não lembro se dei um beijo nela, mas queria ter dado. Ela se foi pouco
tempo depois. Os vizinhos vieram ajudar. Eu e meu irmão fomos para
casa de uma vizinha. Recebemos a notícia de que ela havia ido para o
céu. Amparamo-nos (estávamos juntos) e dormimos por lá. Minha avó
Jacy escolheu ser cremada e ter suas cinzas lançadas no mar.

Seus olhos eram verdes. Talvez fossem esses traços de mar que trazia
em seu interior, de sua alma-mar – e alma-lua (relação mar-lua). Vó
Jacy, por fim, voltou ao mar, quando despejamos suas cinzas nas águas,
conforme havia pedido. Quando entro no mar, associo o conforto
continente das águas ao seu abraço, a sua presença.

Minha avó Célia – conta meu pai – estudou até a 4ª série do
primário, aprendeu afazeres de casa, bordados, crochê, para preparar
seu enxoval, se preparar para casar e, por quinze anos, ela cuidou de
sua mãe, acamada em decorrência de um derrame. Sua mãe, Isabel, era
professora de piano e lecionava em casa e seu pai, José, era policial
civil.

Conheceu meu avô, Eduardo, num baile na Casa de Portugal. Casou-
se e com ele teve três filhos, José, meu pai, Eduardo e Antônio. Sua
vida foi muito dedicada às tarefas da casa e aos cuidados dos filhos.
Pouco saía, pouco passeava. Ainda assim, os iniciou desde cedo nos
afazeres domésticos para que pudessem ajudá-la a cuidar da casa. Foi
bastante difícil para ela quando meu avô morreu. Dois de seus filhos
já eram casados e o mais novo ainda morava com ela. Meu pai conta
que os três filhos iam à casa dela almoçar durante o dia de trabalho,
de modo que ela ainda ficava envolvida com a tarefa de preparar uma
comida e cuidar deles (e dela).

Figura 31: vó Célia

Apenas dois anos depois da morte do meu avô, quando eu tinha
apenas três anos, ela sofreu um AVC durante cirurgia para desobstruir
a veia carótida, que deixou sequelas e ela passou a ser dependente de
cuidados nossos e dos profissionais contratados para acompanhá-la.
Ela perdera parte do movimento do lado direito e boa parte da fala.
Desde então, só dizia “nãnãnã”. Lembro-me de ela passar a morar
num apartamento e uma senhora ser contratada para acompanhá-la
durante a semana, pois os finais de semana ela passava na casa dos
filhos. Não me lembro dela falante, mas minha mãe conta algumas
histórias, de que ela queria muito que eu fosse menina, pois seria sua
primeira neta depois de três filhos homens. Ela dizia que não ia querer
se fosse menino e minha mãe dizia que se eu fosse menino, ia me
colocar roupa de menina para levar para ela, e ela respondia que não
valia, que ela iria querer ver os documentos! Depois de mim, nasceu
meu irmão, e anos depois minhas primas e primo. Contam que ela
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gostava de que eu ficasse sob cuidados dela em sua casa, ainda que
isso tenha acontecido pouco. Ela era uma avó bem brava. Contam que
ela era superexigente e impecável com os cuidados com a casa. Contam
que ela não deixava os netos mexerem nas coisas da casa dela, nem
bagunçar. Ela era supervaidosa e estava sempre com as unhas, o cabelo,
brincos, colares, sempre arrumada. Até hoje, quando saio com uma
roupa um pouco amassada, minha mãe diz “deixa sua vó ver isso”.
Lembro que recentemente, já nesse seu último ano de vida, fomos à
casa dela e ela se queixava, tentava comunicar algo, mas não estávamos
entendendo, até que minha mãe compreendeu que ela queria pentear
os cabelos, colocar o brinco e o colar para estar bonita para nos receber.
Ela também fazia muitas comidas gostosas, conta o meu pai, comidas
elaboradas, algumas que ele aprendeu e ainda faz e, um pouco, me
passa.

Bem, acompanhei durante esses anos minha avó sendo cuidada por
muitas pessoas, de diversas maneiras, conforme sua doença ia se
agravando e ela ia perdendo a mobilidade. Foram várias passagens.
Passou a caminhar com ajuda, deixou de caminhar, passou a andar e
ficar na cadeira de rodas e depois, na maior parte do tempo, deitada.
Também por sua dificuldade em se comunicar, se expressava muito por
gestos, pela entonação da voz, pela sua expressão facial. Posso ver sua
expressão de que foi compreendida, fazendo que “sim” e sorrindo
suavemente. Posso ouvir sua risada, e vê-la bem brava dizendo
“nãnãnãnã” que não era aquilo, dizendo “xiiii” ou fazendo um
resignado “ehh”, como quem diz “é a vida”. Ela também apertava a
gente, dava um beijo bem gostoso e umas mordidas no meu pai.

Eu lembro que com toda dificuldade dela, ela uma vez me ajudou
(me salvou), quando eu, com uns sete anos, em casa, fui tirar uma blusa
e fiquei presa (não tinha soltado o botão) e comecei a sentir dificuldades
para respirar. Ela me ouviu pedindo ajuda, veio e conseguiu me soltar,
com a mão que ainda podia controlar os movimentos. Do seu jeito,
estava presente (me presenteava com a vida).

Nesses últimos tempos, já estava bem difícil transportá-la de um
lugar a outro. Mais a visitávamos na sua casa (um apartamento numa
casa de idosos, com cuidadora, enfermeiras, médicas disponíveis),
fazíamos festa na comemoração do aniversário dela e ela era bem
sincera quando não havia gostado do presente. Ela era geniosa, teimosa,
difícil de lidar. Forte, muito forte, por ter sustentado a vida por muitos
anos ainda depois do AVC (uns 24 anos). Deixo aqui um agradecimento
especial à D. Hermínia, à Natália e à Silvia que cuidaram pacientemente
e amorosamente da minha avó por tantos anos.

Recentemente soube que ela viveu dois abortos intencionais no
intervalo entre seus filhos. Meu pai conta que provavelmente foram
por pressão do meu avô, pois não viviam com muito dinheiro e não
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podiam ter muitos filhos. Conhecer isso me marcou, me trouxe, de
repente, uma forte conexão com ela. Identificava-me com ela como
mulher. Queria ter podido conversar com ela sobre isso. Como será
que ela havia se sentido? Como será que ela lidava com isso? Como
será que foi para ela viver a vida que ela viveu?

Entretanto, foi nesses últimos anos, nesse tempo em que minha avó
ficou mais debilitada que me aproximei mais dela, acompanhando
sua doença e compreendendo a vida na sua finitude, na sua limitação,
na sua complementariedade. Eu estava no fim do primeiro ano do
mestrado quando minha avó Célia adoeceu, e ao acompanhar seus
dias no hospital, as decisões sobre as intervenções de tratamento, fui
refletindo sobre as relações que temos com o nosso corpo, perecível,
com a vida, finita, e com a morte, destino, e como essas dimensões nos
levam a significar a vida presente, incerta, passageira.

Minha avó Célia passou o mês de dezembro de 2015 internada no
hospital. Entre resistências e conversas com os médicos, com meus
familiares, fui tentando elaborar tudo o que essa experiência contava
para mim. Era a primeira vez que entrava numa UTI, estava sozinha.
Encontrei-a dormindo, “de cara lavada”, frágil, conectada àqueles
aparelhos que pareciam dizer sobre o estado dela apenas para quem
pudesse ler e que gritavam a constância e eficácia do minucioso
monitoramento, enquanto a TV continuava ligada, com notícias de um
contexto que parecia não fazer sentido conhecer (ou talvez fosse a
conexão existente dali com o lado de fora, além das visitas). Desejei
que acontecesse o que fosse bom para ela, o que o corpo dela desejasse
e pudesse, e que ela estivesse ouvindo música.

Em pouco tempo ela passou a ser tratada no quarto do hospital.
Diminuíra a assepsia do ambiente. Ela já podia experimentar as luzes
do dia e da noite pela janela. Depois de algumas visitas, tive a sorte
de presenciar um momento em que estava acordada. Com alguma
dificuldade, me reconheceu e pareceu compreender onde estava. Depois
de um pouco de conversa, ela chorou. Depois de um tempo ela pareceu
se envolver com a narrativa da novela que passava na televisão, com
a sonoridade e cadência que aquele episódio proporcionou a ela e se
acalmou (me pareceu muito como quando uma criança bem pequena
se envolve com o ritmo de uma música de uma narrativa e adormece).

Notei que meu corpo era parecido com o dela em tantos aspectos.
As mãos, os pés, traços do rosto. Não sentia tanto medo do tempo se
materializar em mim, sentia medo por não saber o que viria e nem
poder saber, prever (talvez apenas prevenir, em algumas dimensões).
Sentia que estava diante do mistério que se materializava em forma da
fragilidade da vida. Pensava que essa experiência dialogava
diretamente com os sentidos que eu atribuía à vida, com a maneira
como ela viveu, como meus pais vivem e como eu tenho vivido.
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Compreendi que havia ainda energia vital que a fazia resistir, que
havia ali fragilidade, ausência, entrega, intercalada por momentos de
consciência, reconhecimento, afeição. Gestos como o carinho que recebi
na mão e no cabelo eram repletos de significado, eram a vida. Houve
um dia em que, mesmo estando com a mão presa, aparentemente
dormindo, inconsciente, ela moveu todo o tronco para alcançar o rosto
e poder, simplesmente, coçar o nariz.

Houve uma piora momentânea e num outro dia a recepção não foi a
mesma. Ela expressava dor, chorava, me apertava como quem pede para
não ficar mais ali. Eu a deixava apertar a minha mão, era como tentar
ajudá-la a passar por isso. Ela também quis me morder, mas aprendi
com as crianças a responder rapidamente e (às vezes) impedir. Quando
situações assim aconteciam, eles lhe davam um sedativo, além do que já
tomava todas as noites para dormir. Essa vivência era forte, incômoda.
Faziam-nos rever as nossas opções, que pareciam ter sido as melhores,
mas não modificava o fato de ser difícil passar por isso. A essa altura já
me perguntava se não seria mesmo melhor que ela continuasse sedada.
Mas quando esses momentos, em que estava acordada, foram ficando
mais raros, brincávamos que preferíamos vê-la acordada, consciente e
brava como era.

No ano de 2016, a inabilidade para comer marcou outra mudança
no seu quadro. Ela tinha alguns momentos acordada com lucidez e
longos períodos dormindo. Depois vieram períodos mais silenciosos,
com dificuldades em respirar, sem chance de que ela se recuperasse,
iria apenas esvaziando, acabando. Até que o nosso desejo (resignado)
passou a ser o de ela deixar de sofrer e se entregar, descansar. No dia
do aniversário dela, 29 de setembro, conversei com ela, segurei as suas
mãos, fiz massagem, como das muitas vezes que nos encontrávamos
(nossas mãos também são parecidas). Nesse dia toquei-a bem
suavemente para ela ir. Lembro como ela havia ficado contente de ver
o meu pano de pontos do bordado, ainda no começo do grupo do
Lab_arte Fios e Tramas8. Na época, ela se alegrou muito, tocava os

8 Núcleo de bordados e outras artes
manuais do Lab_arte mediado por
Nádia Tobias.

pontos do tecido, sentindo. Bem, dois dias depois, ela silenciou,
entregou, foi, voou (borboleta). Ainda pude me despedir dela outra
vez. Segurei sua mão, lhe disse algumas palavras e lhe dei um beijo.
Ela já era fria. Cantamos uma ave-maria, pois ela era devota de Maria,
e em seguida ela foi enterrada. A tia da minha tia, vó Edith, me levou
para acender uma vela para ela, para iluminar seu caminho. Ventava
muito, a envolvemos com umas pedras que estavam ali e acrescentei
uma flor.

Um pouco da gente morreu com ela, um tanto dela permanece na
gente. Minha avó Célia era minha última avó viva. Agora não somos
mais três gerações, somos duas, meus pais, eu e meu irmão. Até
que um dia venha a ter filhos, e então seremos três novamente. É a
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continuidade do ciclo da vida – morte se materializando na minha vida,
na minha pele.

Nessa experiência escolho relatar a minha conexão com as avós
mulheres, porque meus avôs faleceram quando eu era bem pequena,
tinha cerca de um ano, e tive pouco contato com eles, contudo posso
apresentá-los brevemente. O meu avô Sidney trabalhava como contador,
era descendente de pais italianos, e prezava por manter algumas das
tradições familiares (por causa dele aprendi a comer macarrão toda
quinta e domingo e, por intermédio de meu pai, a enrolar o macarrão
na colher). Ele gostava muito de ouvir música e de cantar pela casa. Ele
bebia, era muito rude com minha avó e cheio de manias. Do meu avô
Eduardo, sei que era honesto, trabalhador, mas também muito simples.
Ele era português e havia vindo de Portugal para Pernambuco, e depois
para São Paulo, com 16 anos, tentar uma vida melhor aqui (melhor do
que a vida de trabalho no campo no interior de Portugal, terra de muita
pedra. Meu tio diz que chegou a vê-los abrindo um buraco e plantando
nas próprias pedras.). Meu avô se envolveu em atividades de comércio,
abriu uma mercearia, que virou um mercado e a principal atividade da
minha família depois, tendo seus filhos seguido, inicialmente, a mesma
profissão. O cheiro de mercados pequenos ou dos fundos, do estoque
de supermercados, esse cheiro lembra a minha infância.

Acredito que voltar a entrar em contato com essas histórias me
ajuda a compreender minha origem, o pertencimento à minha família,
a compreender como era a vida das pessoas que me receberam, como
elas viviam, o que elas escolhiam, o que elas valorizavam e
priorizavam, e também o que elas puderam fazer nas condições de
vida que tinham. Ouvir suas histórias de vida me faz reconhecer as
referências primeiras que tive em minha formação, me faz identificar
valores que me constituem (uns que quero manter e outros que quero
desfazer, e nem sempre consigo) e também reconhecer as diferenças
das épocas, das gerações, ver algumas de nossas conquistas sociais, e,
menos, mas alguns de nossos retrocessos, e ressignificar meu olhar
sobre quem eu sou, sobre a vida que vivo e tenho escolhido e podido
viver.

vida-morte-vida

Após a morte da minha avó, iniciei o curso Introdução ao Corpo Sensível
ministrado por Ciça Ohno, baseado nos princípios de Seitai-ho e Do-
ho apresentados anteriormente. Numa das primeiras aulas, vivi uma
experiência muito significativa. Experimentamos arejar o ambiente e o
corpo usando leques. Num dos exercícios, experimentamos em dupla
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receber o ar proveniente do movimento do leque do parceiro no corpo.
Uma pessoa ficava em pé, estática, recebendo o vento, enquanto a
outra, movimentava um leque em cada mão, experimentando variações
de intensidade e de movimentação no espaço, arejando o corpo do
parceiro. Conforme fazemos, também arejamos o nosso corpo para
poder oferecer ar ao outro. E, nesse dia, vivi uma experiência com
esse exercício. Minha parceira, uma pessoa sensível, com movimentos
sutis e intensos, com percepção aguçada do que estava me mobilizando,
me permitiu voar. Voei suave, levemente, como um voo lento. Eu
passava, eu era passageira, vagava pelo espaço. Senti que aquela era
uma experiência de morte, uma morte suave, deliciosa. Eu me sentia
passagem e era gostoso esse movimento da vida. Me emocionei, me
alegrei, e senti coragem para viver as passagens da vida. Não sentia
mais medo (de ir, de passar, de viver). Fiquei com a impressão de que
foi a recente experiência de morte da minha avó Célia que me propiciou
viver essa experiência de morte em mim. Senti-me passageira e, ao
mesmo tempo, senti coragem de me arriscar a viver novas experiências.
Senti-me viva, animada para viver o que pudesse viver, a me colocar
em caminho, aproveitando as experiências e oportunidades da vida.
Morri e me abri para a novidade da vida no mesmo instante. Tive uma
experiência de leveza, de transcendência pelo corpo, pela sensação do
corpo e não apesar dele.

Clarissa Pinkola Estés (2014) vai dizer que a natureza da vida-morte-
vida é uma continuidade como uma noite entre os dias (p. 166), que
a experiência de morte é parte do processo da geração de uma nova
vida. Estés conta que há culturas em que a morte é considerada uma
parceira, pois ela

[...] abraça os que já estão morrendo, abrandando sua
dor e proporcionando alívio. Diz-se que ela vira o bebê
no útero para a posição de cabeça pra baixo a fim de que
ele possa nascer. Diz-se que ela guia as mãos da parteira,
que abre caminho para o leite nos seios maternos e que
ainda consola quem esteja chorando sozinho. Em vez de
criticá-la, quem a conhece em seu ciclo completo respeita
sua generosidade e suas lições. (ESTÉS, 2014, p. 159).

A morte como parte dos ciclos da vida, como são as folhas que caem
para novas brotarem. Essa dimensão cíclica de sacrifício em que o velho
dá lugar ao novo, em que perdemos ou nos desfazemos de algo para
dar espaço ao novo que vai chegar.

Larrosa Bondía (2015, p. 29-30) nos ajuda a compreender dizendo
que o sujeito que passa por uma experiência com o outro, experimenta
um sentimento de paixão que gera certa responsabilidade em relação
ao outro e funda, não mais uma liberdade determinada por si mesmo,
mas uma liberdade dependente, vinculada ao outro. Experimenta um
sentimento de aceitação de algo que está fora de si, pela qual nos
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apaixonamos, e que faz com que saiamos de nós mesmos e fiquemos
cativados, alienados pelo outro. Essa paixão em relação às pessoas
próximas, com quem estabelecemos laços afetivos, faz com que optemos
por alienar parte de nós e nos felicitamos por essa própria condição.
Surge aí uma tensão entre liberdade e dependência que Larrosa Bondía
descreve como uma relação intrínseca entre a paixão e a morte, por
se desenvolver no horizonte de uma “morte que é querida e desejada
como verdadeira vida, como a única coisa que vale a pena viver, e às
vezes como condição de possibilidade de todo renascimento” (2015, p.
30).

Figura 32: Acima: enfeites festa junina
(Website: http://qhistoriaessa.
blogspot.com.br/2012/06/

puxada-do-mastro.html. Acesso em
28/01/2018). Ao centro: Loi Krathong
(Website: https://tripbuddies.net/
festivals/loy-krathong-festival.html.
Acesso em 28/01/2018). Abaixo:
Yi Peng (Website: http://blog.
takemetour.com/where-would-you-go/

for-this-loy-krathong-festival/.
Acesso em 28/01/2018).

Reconheci muito da minha experiência ao assistir ao filme Las horas
contigo (2015), dirigido por Catalina Aguilar Mastretta, em que a
personagem Ema vive a experiência de, ao acompanhar sua avó
adoecer, reencontrar-se com ela, com a sua mãe, com a sua história,
compreendendo como esses laços a constituem e a levam a fazer
escolhas sobre sua vida. No filme, a avó e a neta tinham uma grande
proximidade na infância, compartilhada por vivências na casa da avó
numa cidade do interior da Cataluña (que ao final do filme passa a ser
sua casa), e significada, entre tantos momentos, pela brincadeira de
soltar balão. Há duas cenas que as mostram vivendo a mesma
experiência quando criança e já adulta, as duas deitadas no chão, uma
ao lado da outra, contemplando os balões vermelhos que acabaram de
soltar subirem aos céus. Juntas elas vivem essa experiência de
observação do céu, de acompanhar o trajeto do balão, e partilham
conversas, experiências da vida, um verdadeiro encontro entre elas. O
balão aparece aí como metáfora da morte, como brinquedo que a gente
solta para vê-lo ir aos céus e se integrar à imensidão noturna. Faz-se o
balão de papel de seda, ele é preparado, acende-se sua chama, é
segurado suavemente, e quando ele já quer subir, o soltamos,
ajustando sua vertical, para assim ele cumprir seu destino. Ele sobe,
vai para o céu, ele morre. Daqui ficamos observando a subida do balão,
lentamente, observamos os pontos de luz recém-colocados no céu, e
com ele experimentamos a sensação desse voo suave, seguindo seu
movimento, a gente também morre, a gente também se une à
imensidão. Ele cumpre sua destinação, ele vive sua vida mais plena de
balão e retorna à imensidão. Ele é metáfora da morte e agora me
parece também metáfora da vida. Ele baila no ar. Ele se entrega a essa
dança com o vento.

Lembro de quando criança acompanhar meu primo e meus tios
soltarem balão nas ruas da Penha na festa junina. Ficávamos em volta
observando a precisão da abertura do papel do balão, do momento de
acender o fogo, de segurá-lo. Lembro que nos dispúnhamos a ajudar a
segurá-los, sentíamos nas pontas dos dedos essa vontade de ir do balão,
quando já estava pronto, o acompanhávamos até onde a altura do nosso
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braço podia e depois o soltávamos, ansiosos para que ele não tombasse,
nem pegasse fogo, e seguisse com sucesso seu caminho. Lembro que
tinha um ligeiro teste para ver se ele já estava pronto para subir que
era soltá-lo um pouquinho, rapidamente, e verificar se já ficava em pé
sozinho. Pena que essa brincadeira está proibida. É compreensível que
os danos dos incêndios causados por quedas de balões são ocorrências
perigosas e danosas para a sociedade, mas deixar de ter essa experiência
anímica de soltar o balão, quando não de fazê-lo, e acompanhá-lo subir,
também deixa marcas (de menos sensibilidade, menos conexão com
o cosmos) na nossa humanidade. Será que é possível construir um
balão que possa ter o seu movimento original e não gerar incêndios?
Ghandy Piorsky já está comigo na busca por alguma alternativa a essa
experiência.

Figura 33: lanternas Obon. Acima:
enfeites da cidade. (Website:
https://madeinjapan.com.br/2013/

08/13/festival-obon-celebra-a/

visita-dos-antepassados/. Acesso em
28/01/2018). Abaixo: lanternas nas águas.
(Website: https://4cultures.wordpress.
com/obon/. Acesso em 28/01/2018).

Pesquisando sobre a origem dos balões, com a hipótese de ele ter
parte em rituais sagrados, proposta numa conversa com a Fabiana
Rubira, contadora de histórias, mestra tecelã do Lab_Arte, encontrei o
festejo ritual budista que acontece anualmente na Tailândia, chamado
Festival das Lanternas9, ligada às festas de comemoração do Ano

9 Website:https://seuhistory.com/
travel/TAILANDIA/NOTICIA. Acesso em
30/08/2017.

Novo. Primeiramente, as lanternas flutuantes são lançadas ao rio, na
celebração chamada Loi Krathong - loi significa flutuar e krathong é o
nome tailandês da cestinha em forma de lótus. A celebração do Loi
Krathong10 é um ato de agradecimento às divindades da água pela

10 Website: https:en.wikipedia.
org/wiki/Loi_Krathong. Acesso em
10/01/2018.

vida concedida ao longo do ano que se encerra. Em seguida, realizam
o Yi Peng, a soltura dos balões, primeiro pelos monges e depois pela
população. Os balões simbolizam a ida dos problemas, más vibrações
do ano anterior e vinda de prosperidade, boa sorte, realizações no novo
ano. É costume fazer um desejo a cada balão para que as boas vibrações
se juntem às demais.

Semelhante a essa, a celebração Obon11 é realizada no Japão. Essa

11 Website: https://madeinjapan.
com.br/2013/08/13/

festival-obon-celebra-a-visita/

dos-antepassados/. Acesso em:
28/01/2018.

é a festa de recepção aos espíritos dos antepassados que nesse dia
voltam ao plano terrestre para visitarem suas casas. As lanternas são
acessas em toda cidade para lhes orientar o caminho. Nessa festividade,
preparam comidas gostosas a eles, realizam danças Bon Odori e, ao
final, lançam as lanternas nas águas dos rios para conduzí-los de volta
após sua visita.

O nosso costume no Brasil é soltar balão no São João. O nosso São
João também é começo de ciclo para o Bumba-meu-boi do Maranhão,
celebrado em São Paulo pelo Grupo Cupuaçu. Balões não são mais
soltos, mas ainda acendemos a fogueira e dançamos. No nosso ritual
de Ano Novo, fogos de artifício são lançados ao céu, e não deixam de
caracterizar chamas lançadas ao céu, mas sinto que sua expressividade
maior aparece quando suas luzes se movem no céu, quando estouram e
caem dos céus, como chuva de estrelas sobre nós. Dessa maneira, ainda
mantemos uma comunicação com o céu nesse momento de passagem,
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ora lhe enviamos uma mensagem, ora derramam bênçãos sobre nós.
Meses antes da morte da minha avó, fui convocada pelo concurso da

Prefeitura Municipal de São Paulo para Professor de Educação Infantil
de CEI – Centro de Educação Infantil, para trabalhar com crianças de 0

a 3 anos e 11 meses. Demorei a tomar a decisão, mas por fim decidi ir,
mudar de trabalho e conhecer se havia ali um caminho para mim. A
morte da minha vó ajudou a sentir coragem para ir, a me desprender
do medo de arriscar e ir viver uma nova experiência.

Foi então que eu vivi os últimos dias de trabalho na Creche Central
da Universidade. Foram dias muito especiais. Lembro que tudo parecia
estar em destaque naqueles dias. Cada momento era especial, mágico,
estava sendo aproveitado, literalmente, como fosse o último. Cada
momento da rotina, cada momento de relação com aquela criança, cada
colherada de comida no momento da refeição era uma benção, uma
alegria. Aqueles momentos não eram mais rotina, eram vida vivida,
compartilhada. Reaparecia ali a força da nossa ação de todo dia, do
nosso cuidado e partilha dos momentos com as crianças. Desavenças,
diferenças entre os adultos tinham menor valor. Apareceram desejos
bons e sinceros entre as pessoas. Eu sentia gratidão por cada troca, cada
olhar, cada momento aproveitado, cada parceria e trabalho realizado.

Na última tarde, dançamos, ao som de Clara Nunes, as nossas três
músicas preferidas. Dançamos livremente, até que em um momento
uma roda se formou e éramos três educadoras e três crianças, uma
delas bem pequena, ainda no colo, dançando juntas, de mãos dadas,
celebrando nosso encontro, nosso trabalho, sutilmente e em movimento,
no nosso melhor movimento, que era quando estávamos juntas. Nós,
professoras parceiras, e as crianças sendo iniciadas nessa comunhão,
nessa dança.

Nessa tarde, a Paulinha (maneira carinhosa como a chamávamos),
que estava com um ano recém-completo e já se apoiava em pé, mas
ainda não andava, apoiou as mãos nos meus braços, uma mais perto da
mão, outra mais próxima ao ombro e balançou seu corpo de um lado
para o outro, alternando o apoio dos pés, dançando deliciosamente uma
dança em par comigo, como uma valsa. Ela me olhava com seus olhos
de estrela, com cílios grandes, estava sorridente, dançante. Emociono-
me de lembrar. Escrevo emocionada. (Eles me emocionam, me colocam
em movimento, me tiram para dançar.)

Antes de andar a Paulinha já dançava. Nesse dia, Cecília dizia: “ela
dança assim, ó” movimentando o tronco de um lado para o outro
(formando um oito, infinito lateral), reconhecendo o movimento que é
dela, do qual se apropriou e a caracteriza. Dançamos celebrando a
alegria de viver e a graça de nos termos reunidas. Sorrisos muitos,
desfrutando a alegria e prazer de dançar junto, de viver junto dessas
pessoas incríveis. Na roda ao final, como numa dança circular, olhares
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leves, mãos dadas. Estamos juntas, pequenas e grandes mulheres, de
colo, caminhantes, rodopiantes, vivendo, sendo, nos movendo
conectadas.

Percebo como é relevante recordar essas passagens que me colocam
em contato com o que é mais importante, significativo, com o que é
mais central e verdadeiro da minha busca. Minha busca já estava ali
acontecendo. Ali eu era, me realizava. E estava me despedindo. Ali eu
era e me despedia. Impermanência, passagem.

Na festa de fim de ano, uma mãe me disse ainda ver as ressonâncias
da minha movimentação dançante, com gosto, com envolvimento, com
alma e corpo inteiro, na filha dela, no gosto que ela tinha por dançar
em diversas situações em casa e na Creche. Dessa experiência, ficou
muito amor e desdobramentos que eu nem podia imaginar. Olhares,
abraços, laços que me constituem e formam a minha carne, meu ser de
hoje. Sinto saudade, muita, mas também me sinto feliz por poder levar
o que aprendi com essas pessoas incríveis onde eu passar.

nós somos o caminho que escolhemos
o caminho por onde passo

guarda-me
e eu sou o caminho por onde passo

e
embora passe

eu fico no caminho por onde passo
e vai o caminho comigo

caminho que fica
por onde passo.

e passa.
e passo.

Fragmento, João Jesus de Paes Loureiro

avós míticas

Nos dias em que escrevia esse texto, vivi no trabalho no CEI dois dias de
muitas tensões, conquistas também, mas muitas tensões. No segundo
dia, brincamos com tecidos. Uma criança cobriu a cabeça com um
tecido e era um monstro que vinha nos assustar. Outra era um lobo que
uivava. Outro tecido virou cabana para a gente se abrigar, se esconder
para que nem o lobo, nem a bruxa nos encontrassem. Esse momento
era acolhedor, juntos sentíamos uma confiança, uma segurança diante
do nosso medo, sentíamos a proteção daquela cobertura (como com o
céu), e era inclusiva, pois cabia todo mundo lá embaixo, não importava
o tamanho real do tecido. Quando o lobo ia embora, saíamos da
cobertura, brincávamos de voltar a brincar, até ouvir novamente um
uivo ou uma risada maléfica.
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Foi num desses intervalos, que uma faixa de tecido na cabeça me
fez virar a vovó para uma criança, mas era uma vovó meio bruxa.
“A vovó Bruxa, quer dizer, vovó Bruna”, brinquei. Imaginei que essa
vovó estava associada, pela imagem do lobo, à vovó da história da
Chapeuzinho Vermelho, e até comi alguns doces trazidos por eles.
A vovó também deitava e tirava uma soneca, como na história da
Casa Sonolenta. As crianças me indicavam movimentos e assuntos
da brincadeira. Eu falava com eles com um tom de voz diferente e ia
misturando acontecimentos reais com a brincadeira. Fazia intervenções
nos conflitos e propunha continuidades com a personagem, e isso
tornou mais leves, mais lúdicas as recomendações. Dizia, “faz isso
não, meu netinho...”, “aqui na minha casa não pode agir assim, não...”
Brinquei que não aguentava mais brincar tanto sendo velhinha, que
doíam minhas costas, meus joelhos (uma verdade aumentada), que
precisava descansar e as crianças vieram se encostar na parede comigo.
Uma veio nos cobrir com os cobertores das bonecas. Outra queria tirar
a capa, que anteriormente eu havia colocado. Eu tirava, e perguntava
quem havia amarrado aquela capa tão forte que estava tão difícil de
soltar, como essas reclamações que murmuramos de coisas que nós
mesmos fazemos. Era leve e divertido. As crianças me pediram para ir
ao parque e justifiquei porque naquele dia não dava para ir, em meio à
narrativa. Era dia de chuva.

A brincadeira acabou com uma necessidade de intervenção imediata
do outro lado da sala, num pulo que a vovó não poderia dar. Depois
seguimos com a organização do dia, mas a brincadeira valeu a pena.
Relembro de poder estar com eles, disponível, inteira, com meu
cansaço, com minhas dores, com as minhas fragilidades. Percebi que
tinha em mim a avó vivida pela parceira de trabalho Stephanie Maluf
num trabalho coletivo que fizemos em 2015 na Creche Central, a avó
Damiana, cujo nome foi escolhido em homenagem ao dia de
nascimento dela, dia de Cosme e Damião, crianças e, de novo, a
conexão. Damiana era uma avó muito engraçada, leve, descontraída,
desbocada, que falava tudo o que pensava, até o que não devia ou não
costumávamos falar com as crianças. Quando ela nos visitava, nos
divertíamos muito, era alegria para as crianças e para as professoras.
Nesse dia notei o quanto a experiência daquele trabalho havia me
marcado e ainda estava inscrita em mim.

Christine Downing, ao contar sobre observar sua mãe como velha,
aos 90 anos de idade, comparando com seu próprio envelhecimento,
aos 60, nos conta:

estou agudamente ciente de como até mesmo agora ela
está em mim – no meu corpo, no meu modo de andar,
no meu sorriso, no meu franzir de testa, nos meus gestos.
Talvez um dia ela tome conta de mim. (1991, p. 189)
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Em seguida, afirma que as mudanças corporais que o envelhecimento
traz marcam profundamente a nossa compreensão da velhice, nos
envolvendo em temas como a relação com a morte, com o poder, com a
ira, com a sabedoria, com as memórias.

Downing apresenta a etimologia da palavra velha, como crone, do
radical latino carn-, raiz de “carnal”, “carnaval”, “encarnado” e por
isso as velhas, em arquétipo, são definidas como seres encarnados, e tem
o estado de sua alma associado a estado de seu corpo. Um arquétipo
que mobiliza em nós uma ambivalência, reconhecendo que há uma
dimensão indesejável das mulheres em se tornarem velhas, ao mesmo
tempo em que há uma experiência de afirmação e valorização de si. O
receio parece estar associado à imagem da velha como megera, bruxa,
malvada, a pessoas horríveis, repugnantes, ou ainda ao
reconhecimento dessa fase pela exposição do lado escuro, incompleto,
impotente, vulnerável da vida (p. 187). Entretanto, celebra com as
feministas Mary Daly e Barbara Walker uma ressignificação desse
termo considerando as velhas como

sobreviventes persistentes, como mulheres sábias e
poderosas, dotadas de um pleno senso de autoafirmação,
traquinas e voluntariosas, intratáveis também, mulheres
que se recusam a ceder diante do poder patriarcal [...]
(1991, p. 187)

Com a ajuda de Barbara Macdonald, Downing (1991, p. 190) comenta
que a passagem pelas transformações do corpo também traz um espanto
em não compreender o que se passa no próprio corpo, em reconhecer
que seu corpo está fazendo uma mudança que não controlamos, mas
que de certa forma ele sabe como fazer. Nessa fase, como numa fase de
gestação, a mulher passa pela necessidade de aceitar que “meu corpo
sabe como fazer isso: ele me ensinará” (p.190), como uma aceitação
do mistério da transformação do corpo, da natureza do corpo e dos
processos corporais, que não é facilmente conquistada, e está ligada a
se perceber mortal. “O corpo que sabe como envelhecer, é um corpo
que se prepara para morrer.” (p.190).

Acolher essa transformação de corpo e alma lhe parece, portanto,
reconhecê-la não só “como mulher destemida diante da morte, mas
como mulher poderosa em vida” (p. 191), reconhecer que “sua força
peculiar está justamente nessa admissão da própria fraqueza, da sua
necessidade de outras pessoas, e do seu ódio por ser frágil e
dependente” (p. 191). Além de que

[...] assim como o poder da Velha é uma estranha forma
de poder, também sua sabedoria é uma estranha forma de
sabedoria, permeada pelo reconhecimento do quão pouco
se sabe, de como, afora essa constatação, não se está mais
sábio do que sempre se foi. (p. 191)
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Downing termina o texto comentando que é difícil encontrar alguém
que se defina como velha, pois a maior parte das mulheres diz que
está se descobrindo velha, que se sente sendo iniciada “nos ritos de
amadurecimento ancestral” (LESUEUR, 1982 apud DOWNING, 1991,
p. 192).

Clarissa Pinkola Estés (2007) ainda nos possibilita pensar na
conjunção dos contrários ao experimentarmos “ser velha enquanto
jovem e jovem enquanto velha” (p. 19), juntando os atributos
paradoxais de

[...] ser sábia e ao mesmo tempo estar sempre à procura
de novos conhecimentos; ser cheia de espontaneidade e
confiável; ser loucamente criativa e obstinada; ser ousada
e precavida; abrigar o tradicional e ser verdadeiramente
original. (p.10)

Além disso, a sabedoria da mulher velha estaria relacionada a um
saber sensível, sensitivo, intuitivo. Para ela, a intuição é “como uma
velha sábia que está sempre com você, que lhe diz exatamente qual
é o problema, que lhe diz exatamente se você deve virar à esquerda
ou à direita.” (2014, p. 91), uma velha sábia interior. Na narrativa de
Vasalisa, por exemplo, após passar por uma série de provações, a velha
bruxa Baba Yaga dá a Vasalisa uma caveira acesa, “um ícone de velha,
uma ‘ancestral sábia’ que deverá carregar com ela pelo resto da vida”
(p. 126). Uma luz candeeira que a orienta, que a ajuda a ter plena
visão e a tomar decisões sobre o que deixar morrer e o que fazer viver.
Estés afirma que tendo recebido esse legado das mães – a intuição do
lado humano de sua natureza e um conhecimento selvagem do lado
da psique ligado à La Que Sabé – Vasalisa não precisa mais sentir falta
de confiança ou de potência, ela está bem preparada e “pode seguir
adiante da vida, com os pés firmes, um atrás do outro, como uma
mulher” (p. 127).

A conexão com a intuição pode gerar uma espontaneidade segura.
Espontaneidade que não está ligada à imprudência ou inconsequência,
mas que significa permitir que La Voz Mitológica se expresse em seu
corpo (p.133). Estés afirma que, como mulheres, “todas nós sabemos
no fundo de los ovários quando chegou a hora da vida, quando chegou
a hora da morte” (2014, p. 135). É preciso silenciar e se permitir ouvir.
E complementa:

[...] a Mãe Criadora é sempre também a Mãe Morte
[...]. A grande tarefa diante de nós consiste em aprender a
compreender à nossa volta e dentro de nós exatamente o
que deve viver e o que deve morrer; [...] permitir morrer
aquilo que deve morrer, e a vida ao que deve viver. (2014,
p. 47)
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A velha sábia reconhece o tempo de viver e o tempo de morrer para
dar espaço ao novo. Há uma dimensão de sacrifício da sua própria
vida, em abrir mão dos próprios desejos, preferências, para dar espaço
ao que surge no outro, ao reconhecimento dos desejos e preferências
do outro. Como na história da “Mulher dos ossos”, em que o pescador
deixa que seu coração se parta para se abrir e renascer dentro dele um
coração, imenso, vasto, oceânico (2014, p. 184).

Estés sussurra em nossos ouvidos que a tarefa crucial que as velhas
sábias têm a nos ensinar é que vivamos a vida plenamente, que vivamos
plenamente cada dia (p. 12), que sejamos a força que estamos destinadas
a ser (p.20), que escolhamos o que nos faz dançar (p.23). Estés conta
que aprendera com sua avó Viktoria (avó de quem se lembra de ver
conversando com os cachorros) que “quando uma pessoa vive de
verdade, todos os outros também vivem” (p. 14), de modo que viver do
nosso jeito vibrante reverberava e poderia fazer com que outras pessoas
também se inspirassem a seguir nossa própria vibração.

Estés (2007, p. 73) nos apresenta as Táncoló Nagymamák, as avós que
dançam, as Grandes Forças. Estés nos conta que, após um ritual antigo
de festas de casamento em que as avós dançam com o noivo e seus
amigos, todos os convidados se punham a dançar, contagiados com o
vigor, com a alegria das velhas.

Embora eles percebessem que poderia haver tristezas,
decepções e talvez invalidez, as velhas que dançavam lhes
deram vontade de ser velho o suficiente para conquistar
aquele tipo de poder, ter idade suficiente para aquele tipo
de brincadeira animada, idade suficiente para extrair tanta
alegria só de observar, ensinar, testar os jovens, aconselhar
os de meia idade... é, até mesmo enterrar os mortos que
tinham amado a vida inteira... viver tempo suficiente para
contar todas as histórias. (2007, p. 82-83)

Buscando por imagens e mitos que me ajudassem a compreender
essas relações, encontro, numa curta viagem, uma velha sábia forte,
imponente, ainda que encurvada. Ao me distanciar, de repente, a vejo
inteira, grande, redonda, com as raízes abertas, enraizadas no chão e os
galhos e as folhas voltadas para o céu, formando uma copa arredondada
que sombreia um espaço coberto, aconchegante, protegido (como na
brincadeira com o tecido). Encontro a árvore ancestral, a grande mãe,
ou melhor, a avó.

Figura 34: velha sábia

Clarissa Estés (2007) conta que uma das árvores ameaçadas que ela
conheceu era uma grande avó, uma guerreira (p. 31). Na tradição de
sua família camponesa as árvores de corte eram separadas das árvores
da floresta, pois as grandes árvores eram consideradas verdadeiras
guardiãs espirituais do povoado, pois elas propiciavam uma felicidade
luminosa e calma ao coração (p. 34): à sombra da árvore avó, o
repouso, o descanso; atravessando sua copa, o brilho das estrelas; o



110 entre pousos e movimentos: investigação sobre as estrelas do céu interior

som tranquilizador de suas folhas dando conforto a quem quisesse ali
se demorar; um tronco no qual alguém poderia se encostar para chorar
(p. 36,37). Dizia-se que as raízes dessa grande árvore eram unidas por
baixo da terra tanto quanto a céu aberto (p. 36).

Entretanto, Estés nos conta que houve um momento da nossa
história em que essa árvore foi derrubada como uma desconhecida,
fator expressivo de como a relação familiar com a Natureza havia sido
esquecida. Um tempo depois, eis que, do cepo liso da velha árvore avó,
se ergueram doze rebentos, doze arvorezinhas dançantes. Éstés conta
que mitologicamente uma árvore como essa é chamada árvore do círculo
de fadas, pois esses rebentos se tratam de filhas dessa raiz mais antiga,
de onde a vida brota do que parece estar morto, e não simplesmente
brotam para uma vida estática, mas para uma vida dançante (p. 37-38).
As “filhas brotarão dela na forma de ideias novas e vibrantes por uma
vida maior e com mais significado.” (p. 42). Assim, ela nos diz que,
como nas árvores, a nossa força interior está localizada na nossa raiz e
pode brotar novamente ainda que esteja ferida ou tenha sido cortada.
“Essa força interior atua como uma grandmère, a maior das avós, a
essência da sanidade e da sabedoria da alma que sempre nos guia e
que jamais nos abandonará.” (p. 44).

Buscando as avós míticas encontro Rhea, a avó de Dionísio e
Perséfone, grande mãe dos deuses e deusas do panteão grego; o mito
da grande senhora da noite, Hine-nui-te-po; e o mito de Tiamat, a
grande mãe dos tempos primordiais, um monstro marinho que se
deixa morrer para que o cosmos tenha início.

Rhea era a grande mãe dos deuses e deusas do panteão grego, avó
de Dionísio e de Perséfone. Conta o mito descrito por Campbell (2015,
p. 99), que

Logo depois do seu nascimento, Dionísio depara-se com
problemas devidos à torturante inveja de sua avó Hera.
Esta os envia os Titãs (os grandes) para despedaçar o bebê
numa miríade de fragmentos. [...] Mas foi a avó Rhea
que recolheu os pedaços, à maneira da Isis egípcia, e os
cozinhou num caldeirão. Na essência do vapor, os muitos
pedaços da loucura dionisíaca descobriram sua própria
vida.

Em relação a Perséfone, sua avó realizou um papel semelhante:

Perséfone encontrou sua identidade no inferno. Caíra-
lhe o chão sob os pés, junto com sua inocência. Ela se
sentiu tragada pelo abismal. Pela primeira vez sentia
o profundo. Dois grandes irmãos e uma irmã lutaram
por causa da situação, mas a rivalidade fraterna deles
deu em nada. Zeus, o grande pai, ficou de modo literal,
encurralado entre Deméter, a grande mãe de Perséfone,
e o grande e profundo Hades. Perséfone viu-se perdida
diante de tanta grandeza.
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Rhea intercedeu e negociou um fértil acordo, que
proporcionou a todos a amplitude da magnanimidade: a
inocência do tipo virgem passará um quarto de seu tempo
nas profundezas e três quartos dele na luz. (CAMPBELL,
2015, p.99).

Por essas atuações, Campbell afirma que Rhea é associada a
Hermes, pois ela tem a grandeza que a permite transitar tanto na
loucura dionisíaca, quanto no inferno de Perséfone, “ela tem a
grandeza do ‘amplo vaguear’ de Eurínome e a profundidade da
‘serpente lunar’ Ófion” (p.99). Ela afirma o múltiplo e o saborear da
plenitude pela grandeza de sua profunda perspectiva.

Encontro em Eliade (1957, p.184) o Mito de Maui, em que o grande
herói maori regressa à sua pátria para a casa de sua avó Hine-nui-te-
po – a Grande Senhora (da Noite). Ela estava dormindo, então ele
rapidamente se apressa em penetrar no corpo da avó gigante. Algumas
aves o acompanhavam e ele as pede que não riam antes de o verem
voltar vitorioso. Enquanto atravessava o corpo da avó, mantiveram-se
em silêncio. Mas quando ainda restava metade do corpo dele na boca
da gigante, os pássaros começaram a rir. A avó, então, desperta, cerra
os dentes, corta-o em dois e o herói morre. Eliade, citando Westervelt
(1937 apud Eliade, 1957, p. 185), afirma que se Maui tivesse conseguido
sair do corpo de sua avó, os homens teriam se tornado imortais. Por
isso, somos mortais.

Outra narrativa encontrada foi a de Tiamat, deusa primordial na
mitologia babilônica, avó de todos os deuses. Campbell nos conta o
mito em que Marduck, deus solar e celeste, enfrenta Tiamat, a deusa
do abismo, do caos:

Tiamat sai do abismo, Marduck a enfrenta, e ela é
chamada demônio. Na verdade, ela é a mãe dos deuses.
Ele a mata, lhe retalha o corpo, faz o céu com a parte de
cima do corpo dela e o inframundo com o abismo, e cria
os homens usando o sangue dela. (2015, p. 122)

Figura 35: deusa Tiamat (Webpage:
https://br.pinterest.com/pin/

455708056018194890/. Acesso em
28/01/2018).

Campbell interpreta que, na verdade, ela oferece seu corpo
voluntariamente, ela se torna o mundo, mas faz parecer ter sido obra
dele.

Tiamat é também apresentada por Mircea Eliade (2010b, p. 70, 72)
como parte do mito cosmogônico do surgimento do cosmos,
continuamente revivido na Babilônia entre os últimos dias do ano e os
primeiros, em celebração do Ano Novo.

No último dia do ano, o universo se dissolvia em Águas
Primordiais. O monstro marinho, símbolo das trevas, do
amorfo, do não-manifestado, ressuscitava e voltava a ser
ameaçador.

https://br.pinterest.com/pin/455708056018194890/
https://br.pinterest.com/pin/455708056018194890/
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[...] O mundo que tinha existido durante um ano inteiro
desaparecia realmente. Visto que Tiamat estava lá de novo,
o Cosmos estava anulado, e Marduk era forçado a criá-lo
mais uma vez, vencendo de novo Tiamat.

Marduk o vencia e criava novamente o mundo. O significado desse
rito era o de aniquilar tudo ruim, de pecado, de manchas vividas no
ano anterior e recriar o mundo, de modo que os homens também
eram criados de novo, mais livres, mais puros, começando uma nova
existência. Restabelecia-se, assim, o tempo sagrado da criação do
universo e, simbolicamente, o homem voltava a ser contemporâneo da
cosmogonia, assistia à criação do mundo. O que o motivava era entrar
em contato com a suprema manifestação divina que é a cosmogonia (p.
72). O homem se libertava de seus fardos, suas falhas e nascia de novo,
começava uma nova existência.

O mito cosmogônico de Tiamat me lembra dos festejos com os balões
da Tailândia, como havíamos visto anteriormente, ambos incluem a
morte como passagem para uma nova vida, como possibilidade de
um novo começo, ambos são reatualizados nos ritos de celebração da
chegada do Ano Novo.

Eis que, certo dia, noto o quanto minhas avós têm de celestes em
seus nomes. Célia é, sem dúvida, originária dos céus, e Jacy o habita
serenamente como lua (e de vez em quando encontra o mar). Soube
ainda que minha bisavó portuguesa, mãe de meu avô Eduardo, se
chamava Maria do Céu.

Figura 36: Acima: deusa
Hátor. (Website: http://www.
serpentesecreta.org/v2/artigo-resh.

html. Acesso em 28/01/2018).
Abaixo: deusa Nut. (Website:
https://dezmilnomes.wordpress.com
/2010/10/17/deusa-egipcia-nut/).
Acesso em 28/01/2018.

Encontro no livro sobre as Deusas: os mistérios do divino feminino
referências sobre esse céu feminino, sobre a origem feminina do céu.
Campbell (2015, p. 25) relata que a figura da deusa aparece no Egito
como Hátor, deusa do horizonte circundante, com rosto de vaca, cujo
nome significa Casa – hat – de Hórus – hor, uma vaca selvagem cujas
patas são os pilares dos céus, e sua barriga, está salpicada de estrelas.
Aparece também como a deusa Nut, deusa celeste em arco, cuja cabeça
e os braços são o horizonte ocidental, e as pernas e os pés, o oriental,
cujo esposo é a Terra, o deus terra Geb ou Keb.

Foi dentro dos limites e do aconchego de tais
personificações femininas de aspectos do ser do universo
que toda a vida e ação humanas e divinas aconteceram
ao longo dos séculos das primeiras civilizações. Os faraós
das primeiras dinastias, reverenciados como encarnações
de Osíris, aquele que “preenche o horizonte”, usavam
como sinal de sua soberania um cinturão ornamentado
na frente, atrás e dos lados com o medalhão da cabeça de
vaca de Hátor do Horizonte, sendo que atrás pendia do
cinto o rabo do touro da Lua, seu esposo, que gera a si
mesmo.

http://www.serpentesecreta.org/v2/artigo-resh.html
http://www.serpentesecreta.org/v2/artigo-resh.html
http://www.serpentesecreta.org/v2/artigo-resh.html
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O filho de Osíris, com cabeça de águia, Hórus,
identificado com o disco solar, cruzava os céus
diariamente passando pela barriga da deusa Nut; no
ocaso, entrava em sua boca a oeste, e na aurora nascia de
seu ventre a leste [...]. (2015, p. 25)

Nas imagens e nos textos, vemos imagens da digestão como metáfora
do ciclo entre o dia e a noite, do céu como barriga por onde o sol passa,
como ventre em que se esconde e de onde renasce a cada aurora, para
ao final do dia ser novamente devorado pela noite.

Campbell (2015, p. 140) ainda nos conta que a observação sistemática
do céu foi iniciada por volta de 3500 a.C. no Oriente. Surge uma nova
mitologia cósmica com interesse numa grande ordem, marcada por
novas definições de tempo e espaço. As mitologias primitivas anteriores
estavam mais voltadas a qualidades de objetos encontrados, como uma
árvore, uma pedra ou um animal. A grande ordem cósmica passa a ser
compreendida como o ventre que nos circunda e dentro do qual toda
vida acontece, e identificada com o poder do feminino, com o universo
materno. A deusa seria, portanto, o próprio universo, de quem nos
originamos, fazendo parte do seu corpo e substâncias maternas (p.
264).

A deusa também aparece associada aos ritos agrários como Mãe
Terra, ligados à fertilidade do solo e à força criativa da mulher.
Campbell nos apresenta sua tríplice significação ao dizer que no nível
elementar, a deusa é a terra, no nível arcaico, ela é o céu que nos
circunda, e no nível filosófico, ela é maya, as formas sensíveis, as
limitações dos sentidos, fronteira última da consciência do tempo e do
espaço (2015, p. 51).

A própria escultura de Vênus de Laussel (encontrada no sudoeste
da França, c. 25.000 a. C.) é apresentada por ele como a primeira pista
de um reconhecimento da ligação entre os ritmos celestes e terrenos da
vida:

[...] na sua mão direita elevada ela segura um chifre
de bisão com treze ranhuras, que é o número de noites
entre a primeira Lua crescente e a Lua cheia. A outra mão
repousa sobre sua barriga, e a imagem sugere [...] um
entendimento da equivalência entre o ciclo menstrual e o
ciclo lunar. (2015, p. 39,40)

Essa me parece ser a nossa contínua busca de conexão do nosso
céu com a nossa terra, das dimensões simbólicas com a corporal, da
imaginação com a matéria, do nosso ritmo interior com o ritmo do
movimento do cosmos, das variações cíclicas do nosso organismo com
as da natureza circundante. “Assim no céu como na terra”, conforme
Fabiana Rubira intuiu numa conversa bordada. Numa dança que
conecta ao movimento do universo nosso movimento interior.
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preciosidades para a educação

Figura 37: coexistência

Existe algo que identifico ter aprendido com minhas avós (e com essas
avós míticas) que se faz importante na minha atuação como professora,
na relação que estabeleço com as crianças. Busco aqui aproveitar
nuances dessa relação que podem qualificar nosso trabalho com as
crianças, que compreendem nossa maneira de pensar, agir, sentir, de
estabelecer relação, de conviver. Essas características podem aparecer
em encontros com pessoas que vivem outros papéis. Para mim, esses
aspectos foram percebidos na relação com minhas avós, mas é possível
e desejável que os encontremos em outras relações. Ainda assim, é
importante ponderar que isso não significa que nossa formação
profissional não tenha importância, nem que os avós devam tomar
conta das crianças no lugar dos pais. Essas características aparecem
quando os avós exercem papel de avós, de mestres que são a nos
orientar, cuja conduta nos serve de exemplo ao nosso próprio
aprendizado, às nossas próprias decisões, como experiência que nos
oferece caminhos a seguir e fortalece nossa confiança a adequá-los a
nossa própria necessidade e situação.

Tentando identificar quais são esses fatores, busquei em alguns
autores interpretações já feitas ou histórias que me ajudam a reconhecê-
los. Compreendo aqui essa experiência na relação dos avós com os
netos como uma experiência compartilhada por muitas pessoas em
sua formação, e que é simbolicamente presente na nossa imaginação,
de modo que ainda que não se tenha tido essa experiência com seus
avós reais, é possível compreendê-la como experiência humana, como
uma imagem arquetípica. Talvez seja possível ampliar esse encontro
pensando no encontro da infância com a velhice e como a experiência
com os ciclos da vida podem nos levar a significá-la de uma maneira
especial. Passo a compreender que a vida não é só vida, é vida e morte
coexistindo, alternando, num ritmo, num ciclo de vida – morte – vida.
É a morte significando a vida e a vida significando a morte. Dessa
maneira, sinto que somos mais inteiros, mais reais, de carne e osso, e ao
mesmo tempo impermanentes, passageiros. E por sermos passageiros,
participamos da eternidade, quando a nossa matéria reintegra a matéria
das coisas, a matéria primordial, e o mundo segue, recebe novas vidas,
e o universo se movimenta continuamente.

Sonia Kramer (2016) diz da riqueza que o encontro intergeracional
propicia entre os avós e os netos. Kramer afirma que “a infância nos
coloca em contato com o problema do passado, com a história, e que é
na experiência com o passado que pode vir a tona algo novo” (p. 35).
Nos “desvios, descontinuidades e lapsos extraídos da reminiscência”
(CABRAL, 2009, apud KRAMER, 2016, p. 35) a infância provoca
“releituras da própria vida, uma experiência em aberto, que desloca o
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adulto das suas certezas” (p. 35). Ela vai dizer que:

[...] o contato intergeracional é um processo interativo e
coeducativo, onde mais velhos e mais novos aprendem e
ensinam. Os vínculos que os unem são tão fortes [...] que
se mantêm para além da finitude dos avós. (p. 37)

Tendo isso em vista, o primeiro aspecto a destacar é a presença
material, concreta dessa dimensão de vida-morte-vida que sentimos
quando estamos próximos de pessoas de gerações diferentes da nossa,
os mais velhos ou os bem pequenos, especialmente quando infância e
velhice se encontram e as duas pontas da vida se unem fechando o ciclo,
ouroboros, de continuidade. Acontece o encontro de momentos da vida
que são vividos na sua especificidade, sem terem sua motivação objetiva
vinculada ao campo do trabalho, à atividade econômica. Imagino que
os velhos sintam a conexão com o sensível, com o sentimento, a intuição
sobre as coisas, como fazem as crianças. Talvez a gente leve toda meia
vida para se reconectar.

O ciclo completo da vida humana, da infância à velhice,
tem no meio um período de participação na sociedade
histórica na qual se nasce. A criança é pré-histórica
e ainda não foi inserida nos modos de sua condição
histórica particular. O idoso, já desengajado da labuta,
preocupações e preconceitos da sua sociedade, também
voltou à esfera do universal. A imagem da velhice olhando
para a infância que utilizamos para simbolizar a passagem
do ano velho para o ano novo representa uma eternidade
olhando pra outra, e entre uma e outra existe o tempo da
ação histórica. Portanto aquele que simboliza a energia
eterna pode ser representado como menino [...] ou como
o homem velho. (CAMPBELL, 2015, p. 228)

River Malcolm (1991) observa esse aspecto ao começar a relatar sobre
a lembrança de sua proximidade com seu avô: “Estamos sentados numa
lagoa do tempo, meu tempo de criança, inocente para as urgências da
vida de meia-idade e ele no tempo senil, pós-urgências” (p. 106). Ou
como nessa outra passagem:

Meus avós, cujo tempo pós-aposentadoria fez uma
curva para trás que se afinou com a inclinação da minha
infância, acompanhavam-me à revelia das obrigações
de compromissos e prazos. [...] Meus avós juntavam-
se a mim fora do tempo. Ali, a dicotomia entre
masculino e feminino, entre jovem e velho, parecia fluida
e transponível [...] tempo em que o velho e o novo eram
um conjunto. (MALCOLM 1991, p. 104).

James Hillman (1991, p.166) diz que o puer e o senex, a criança e o
velho, coexistem em nosso interior, como arquétipos, como imagens
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simbólicas. O senex, por exemplo, pode ser identificado na criança
quando ela diz que “eu sei”, “meu”, ou quando alguma função que
costuma usar começa a perder o vigor. No velho, a presença da criança
interior o faz se realizar como velho sábio, ajudando-o a distinguir
o que realmente tem importância e ver graça e beleza na vida como
trajetória. Segundo ele, o velho que perde, que se afasta de sua criança
interior se torna ranzinza ou rabugento, como costumamos dizer.

O senex negativo é o senex afastado do seu próprio lado
puer. [...] Sem o entusiasmo e o eros do filho, a autoridade
perde seu idealismo. Aspira a nada mais do que à sua
perpetuação, levando apenas à tirania e ao cinismo, pois
o significado não pode ser mantido apenas pela estrutura
e pela ordem. Esse espírito é unilateral e a unilateralidade
é deformante. (HILLMAN, 1991, p. 166)

Talvez alguns velhos tenham sua criança interior reavivada em
contato com seus netos, com outras crianças, ou com outras
experiências de novidade, de renovação. De algum modo, o encontro
com as crianças anima, propicia vida aos velhos, aos mais velhos, como
acontece no encontro das professoras com as crianças.

No Livro O Feminino e o Sagrado (DEL PICCHIA e BALIEIRO,
2012), Andrée Samuel relata como foi para ela se descobrir avó:

estou saboreando cada transformação dele. [...] A
idade permite isso: saber que há coisas muito boas para
serem saboreadas e usufruídas nessa vida. Reconhecer
esses milagres – e aí tem muito sabor, o sabor da vida.
(DEL PICCHIA & BALIEIRO, 2010, p. 105)

Saboreando, experimentando essa sensação do tempo fora do tempo
na relação. Vivendo um tempo mais Kairós, mais extenso, pautado pelo
envolvimento, pelo tempo das coisas, pelas sensações e necessidades;
um tempo de atenção, um tempo dedicado a estar com o outro, a
conviver. A própria lembrança da casa da avó traz lembranças
aquecidas por cheiros de comidas, por brincadeiras, experiências
imaginárias, lembranças de aconchego.

Anne Ramos fez uma pesquisa sobre as representações das crianças
sobre as idas às casas de suas avós. Para as crianças a casa das avós
representava um “espaço privilegiado para a construção e a vivência
das relações de amizade, cumplicidade, afeto e brincadeira”. (LINS
DE BARROS, 1987 apud RAMOS, 2014, p. 798), onde elas podiam
fazer as mesmas coisas, ou até mais, do que faziam em suas próprias
casas e onde costumavam ter acesso a um espaço externo, como um
quintal, uma praça, onde tinham contato com terra, com plantas, com
espaço para brincar e fazer coisas sozinhos, como ir comprar pão na
padaria, por exemplo (p. 798). Ao final, ela nota como os avós e netos
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afetam, são afetados e se renovam, constituindo-se reciprocamente
nesse convívio (p. 805).

Preciso contar que quando visitei a Te-arte12 tive a impressão que ali

12 A Te-arte é uma instituição de
Educação Infantil situada no bairro
Vila Gomes, na Zona Oeste da cidade
de São Paulo. É dirigida pela educadora
Thereza Pagani.

era uma casa de avó. Uma casa de avó pelo aconchego, pelas plantas
presentes por todo lado, pelo espaço sinuoso e cheio de meandros,
pela simplicidade, variedade e composição dos objetos, pela presença
da Therezita, sua dirigente, nos seus 87 anos. Lembra-me menos um
espaço escolar, colorido, organizado, repartido com linhas retas, do
que um quintal da casa da avó, mais orgânico, mais vivo (ainda que o
quintal da casa da minha avó não fosse exatamente como esse, se trata
de uma reminiscência imaginária).

A casa da avó traz lembranças de ações simples, da vida cotidiana,
ações de cuidado e de iniciação a aprendizados de como participar
dos afazeres cotidianos numa ação que a criança já seja capaz de fazer,
ajudar a preparar uma comida, na preparação de uma festa, de um
enfeite, de um presente, ou a inicia-la num trabalho manual, de costura,
bordado, ponto cruz, como com a minha avó, em pequenos ofícios, e
em momentos lúdicos, como aos jogos com cartas e de tabuleiro. A
experiência com minhas avós, mescladas com as de leituras me levam a
atribuir maior valor às ações simples e cotidianas ao acompanharmos
as crianças.

O olhar atento, um gesto acolhedor, amorosidade expressa nas ações
simples de cuidado cotidiano contribuem para a constituição da criança
como pessoa que é olhada, assistida, bem recebida no mundo, ouvida
e reconhecida em sua singularidade. As ações de cuidado, por mais
simples que possam parecer, fundam as relações. O jeito de fazer, a
tonalidade da voz, a comunicação estabelecida, uma piscada, um toque,
nos marcam com experiências, que ficam presentes na memória e
pulsam vida depois. Uma amiga, Viviane, conta que sua avó guardava
papéis de embrulho das compras por toda a semana, para que no
fim de semana ela pudesse desenhar ao ir à sua casa. Essa amiga
posteriormente estudou Artes Visuais, é arte-educadora, e identifica o
carinho de sua avó como importante na formação de um amor-próprio
que a levou a continuar escolhendo esse como seu caminho.

E talvez todo o caminho desse trabalho seja para dizer da importância
de ações e gestos cotidianos à nossa constituição. Ações cotidianas
básicas, ações comuns de cuidado e iniciação que são sagradas para a
inserção da criança no nosso mundo, para a partilha dos princípios que
nos movem. É nelas que está o céu.

Mircea Eliade (2010b) vai dizer que experiências vitais como a
alimentação, a sexualidade, o trabalho, o jogo foram dessacralizados,
desprovidos de seu caráter espiritual e, por consequência, de sua
dimensão verdadeiramente humana (p. 138). Para ele, é importante
que a gente tenha em mente que as principais funções fisiológicas são
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suscetíveis de se transformar em sacramentos (p. 139). Se faz
importante compreender que o sacramento não está numa ação
espiritual fora do corpo, do material, mas justamente no cuidado e
orientação das nossas práticas cotidianas.

A existência cotidiana e o pequeno mundo que ela
envolve – a casa com seus utensílios, a rotina diária e seus
gestos etc – são suscetíveis de ser valorizados no plano
religioso e metafísico. [...] Até o gesto mais habitual pode
significar um ato espiritual. (p. 149)

Sutilezas como um beijinho para sarar ou uma piscadela têm poderes
mágicos. Ou ainda na interação com uma formiga caminhando pelo
corpo, uma cosquinha, um sopro na colherada de comida quente, e o
próprio gesto de encostar a sopa na mão para verificar se a temperatura
já está boa para oferecer-lhes, ou como descobrir o jeito de ajudar uma
criança a dormir. No ano passado, uma dessas piscadelas me levou
a estabelecer uma relação de vínculo com uma bebê que acompanhei.
Brinquei de piscar os olhos no momento do jantar num dia, e no
outro, ao chegar, ela me cumprimentou com a piscadela. Esse gesto
virou nosso gesto de encontro, de reconhecimento, nosso significado
compartilhado. Nuances do fazer, sutilezas que formam a pessoa,
delicadezas que são forças.

Para Sonia Kramer (2016), uma dimensão fundamental nas interações
entre avós e netos é viver “a presença, o encontro, o vínculo, como parte
da formação humana, da educação como prática de liberdade e diálogo”
(p.37). Para ela, não há educação sem cuidado, não há formação humana
se o cuidar é visto como desprestígio, como acontece quando nossa
sociedade prioriza a razão em detrimento da emoção (p. 38). “Deixar
rastros, estar lá, manifestar-se, opor-se ou concordar, tecer relações de
amizade, com emulação mais que competição, com colaboração e não
só independência e autonomia” (p. 38) tornam reais a dialogia entre
cuidar e educar presente no campo da Educação Infantil.

Ela nos relembra que o que faz de alguém uma pessoa é o que ocorre
entre as pessoas e, especialmente, que

[...] a finalidade de toda ação educativa é a formação
humana, que pressupõe relação dialógica e que deve
se dar no lugar onde está, no cotidiano, na ação
concreta, numa ação que auxilia a pessoa no encontro
consigo mesma e com o outro [...] [que] só existe onde
existe o responder verdadeiro diante dos acontecimentos
cotidianos [...] (KRAMER, 2016, p. 39)

Kramer nos lembra que uma formação envolve cuidar e ser cuidado,
implica vínculo, presença, diálogo, abertura e confiança na relação
com o outro (2016, p. 39). Elni Willms me dizia, numa conversa
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informal, que via nessa relação mais espontaneidade do que controle,
mais transparência do que se é, uma expressividade mais livre, sincera,
de que os avós se permitem ser mais verdadeiros com os netos, deixam
os controles de lado e se permitem ser mais afetivos, e talvez a conexão
se estabeleça de pronto, muitas vezes no silêncio.

As avós me parecem saber aproveitar bem os momentos,
possivelmente saibam avaliar melhor o que tem importância, o que
vale deixar, o que vale insistir, o que vale brigar. Imagino que a
experiência de vida e a proximidade da morte lhes tragam essa
reflexão. Talvez, diferente das mães, já estejam mais habituadas, mais
experientes nessas ações, menos receosas, movidas menos por ações de
controle. Mas há que ter passado pela experiência de ser mãe, para ser
a avó, e ter mãe e pai cumprindo seu papel de pais, para se ter avós
realizando seus papéis de avós.

Há uma sabedoria nessas mãos habilidosas, de toques precisos,
dessa presença arredondada de quando as mãos contornam o corpo.
“A mão não é plana, mas forma uma abóbada, criada pela tensão entre
o polegar e o mínimo”, nos lembram Béziers e Hunsinger (1994, p.26).
Essa concavidade da mão propicia essa receptividade, acolhimento, em
forma de rede, da mão, do braço, do corpo (do céu) arredondado.
Mãos sensíveis, que têm muitas terminações nervosas e uma
representação espacial importante no cérebro (BERTAZZO, 2012).
Mãos que percebem, compreendem, curam. Mãos que tocam e ao
mesmo tempo são tocadas (MERLEAU-PONTY, 2007). Mãos ativas,
que agem, fazem, preparam, modelam, costuram, pegam, seguram,
fazem junto13. Mãos sábias, que transmitem o conhecimento pelo

13 “Essas mulheres trabalhavam com
o ancinho, com a enxada, torciam o
pescoço das galinhas. Arrancavam
ervas daninhas, reviravam o solo,
plantavam com os dedos grossos como
cabos de vassoura. Sabiam ordenhar,
fazer a parição de animais, tosar
carneiros, fiar, tecer, abater porcos. Sua
história inteira estava nos antebraços.”
(ESTÉS, 2007, p. 70)

toque, pelo gesto feito junto, conforme senti ao aprender pelo
direcionamento do toque da fisioterapeuta Prisciliana, formadora do
curso de Coordenação Motora, e pelas mãos arejadas (e, por isso,
ressonantes, passíveis de percepção, de troca, de cura) da mestra Ciça.
Mãos árvores, muitas já frágeis, com falanges dos dedos tortas,
enrugadas, com marca do tempo, da experiência de quando “os sulcos
da terra se transportavam para seu rosto” (FERREIRA-SANTOS, 2007,
p.3), para suas mãos, para seu corpo inteiro.

Clarissa Estés conta que uma velha bruxa de Ranchos, no México,
a disse que La que Sabé havia criado as mulheres a partir de uma ruga
na sola do seu pé divino e, por isso, as mulheres são criaturas cheias
de sabedoria, porque elas são feitas essencialmente da pele da sola do
pé, que tudo sente (2014, p.43). De pés descalços que representam nas
danças africanas, o “contato direito do corpo com a terra, com o mundo
dos ancestrais” (SABINO & LODY, 2011, p. 75). Ou como dito por
Ailton Krenak: “a gente ia pegando isso tudo de sensação. Era o nosso
pé que ia lendo o chão pra gente. [...] aprendemos tateando. Tateando
o mundo, tateando a terra.” (COHN, 2017, p. 192).
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Estés nos conta que as ferramentas mágicas que a avó arquetípica usa
para a transformação são as mesmas há milhares de anos (e suspeito
que possamos aproveitá-las na Educação):

A mesa da cozinha. A luz do lampião. Uma única vela.
A música. O ritual. O insight. A intuição. A sopa. O chá.
A história. A conversa. O longo passeio. A confissão. A
mão amorosa. O sorriso brincalhão. A sensualidade bem
resolvida. O senso de humor malicioso. A capacidade de
examinar os outros e ler sua alma. A perspicácia para,
quando necessário, proporcionar aos outros a experiência
angustiante do “olhar”. A palavra gentil. O provérbio. O
coração atento. (2007, p. 58-59)

A conexão dos gestos e toque das mãos com os sentimentos do
coração são relembrados por Rubira (2015) pela imagem-expressão
inglesa to wear your heart on your sleeve, que encontra uma irmã na
língua portuguesa quando dizemos que os nossos sentimentos estão à
flor da pele. Na prática Seitai-ho, há um ponto na mão que faz ligação
com o coração, o chin-shin, chin (lê-se tin) de calmo e shin de coração.
O toque demorado nesse ponto ajuda a acalmar o coração. Camila
Jabur, em seu livro – caixa Kokoro: um céu de dentro (2015), conta que
os japoneses tem duas palavras para coração: shinzo, que seria o órgão
do corpo e kokoro, que seria o coração da alma, o estado de espírito, o
sentimento, o âmago, o interesse, mais ligado à nossa sensibilidade, a
uma maneira de sentir-pensar o mundo, ligada ao que escolhemos e
fazemos de coração.

As carinhosamente chamadas abuelitas se caracterizam para Estés
(2007) por seu profundo amor:

[...] é a avó querida e prendada que produziu o pão
do amor. Quando ela o serve, esse pão transforma para
o bem quem quer que o coma, [...] transforma com seu
amor as pessoas que ela toca, [...] cura uma criança doente
com um beijo [...]. (p. 54,55)

Estés diz que elas representam a luz do amor nesse mundo, pois
elas acreditam que uma pequena vela, uma única vela brilhante do
amor no seu coração, pode manter o mundo conturbado, escuro, morto,
iluminado de um modo que faça a diferença na nossa maneira de viver
(p. 56). Elas são as ancianas,

[...] pessoas que se tornaram lanternas luminosas a
balançar na escuridão, iluminando o próprio caminho e o
passo de outras.
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[...] Elas conseguiram isso por meio da decisão de não
desistir, por suas exigências de que o outro sumisse da
sua frente, por sua atitude previdente de esperar até que o
outro não estivesse olhando, pela sabedoria de ser como a
água e passar pelas menores fendas, ou por sua tranquila
determinação de abaixar a cabeça e simplesmente pôr um
pé diante do outro até conseguir chegar onde se quer. [...]
Suas luzes continuam a oscilar no escuro... através de
nós... pois, como uma única tirinha de palha, podemos
acender nosso fogo a partir do fogo delas... [...] [Por
elas,] nós também aprendemos a passar oscilantes pela
escuridão, à luz de uma vela ou à luz das estrelas [...]
(2007, p. 60)

Parece que as velhas sábias vivem a vida com mais leveza, que
se apresentam mais disponíveis às surpresas da vida, com abertura
tanto para ser como se é, como para receber as pessoas como elas são.
Mas também, nos deparamos com suas limitações, manias, variação
de humores e, ao final desse trabalho, me parece que é precisamente
isso que nos ensina a nos relacionar com o outro, com a diferença, ao
identificar de modo mais compreensivo seus jeitos, suas preferências e
limites.

Algumas vivem até de maneira mais debochada, mais palhaça da
vida, rindo e incluindo as feiuras, os erros, impotências, fragilidades,
com mais alívio e riso. Estés (2007, p.252) me ajuda a dizer que as
velhas sábias vivem a vida com menos pudor, dizendo mais o que
se quer dizer, mostrando que não ligam muito mais para o que os
outros vão pensar. Como dissera a palhaça Cristiane Paoli Quito em
uma fala na Ciranda de Filmes14 de 2017, o palhaço trata exatamente

14 Mostra anual de filmes sobre cinema,
infância e educação, idealizado e
coordenado por Fernanda Heinz e
Patrícia Durães, desde 2014, na cidade
de São Paulo.

disso: de ser amado através das nossas falhas, de não levar a vida tão a
sério, de brincar e deixar que o mundo leve vantagem sobre nós, como
qualidade de contato com o outro, como presença, como proposta,
como prontidão para viver o aqui e agora.

Stanley Kelleman nos diz da transformação que passamos ao
assumirmos uma vida autêntica. Para ele, viver autenticamente
significa seguir uma imagem que nasceu da sua própria experiência e
lhe dá uma direção à qual se mover (p. 63). O contrário disso seria
viver numa terra devastada, de maneira seca, descorporificada,
vivendo a partir de um ideal que nos é imposto do exterior,
desconectado de nossas próprias impressões, do próprio corpo, de
nosso próprio coração (p. 73). Viver uma vida autêntica significaria
trabalhar a partir do interior, a partir do próprio processo, ser sincero
consigo mesmo, viver o próprio destino (p. 87). Kelleman sintetiza seu
trabalho dizendo que a saga do herói mítico trata, sucintamente, desse
processo de corporificação, em que se da desconexão se passa à
sensação de integração corporal, de unidade e leveza na matéria.

Rule (1991, p. 100), ao escrever sobre as Avós Amorosas, nos conta:
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Eu amava todos os meus avós, mas eu amava o corpo
das minhas avós, ambas padecendo de artrite, como eu
agora. Eram frágeis e determinadas no modo de se
movimentarem. [...] Desde cedo me ensinaram como
tocar a dor e confortar porque estavam à mercê do meu
amor. [...] Com elas, muito mais do que com a minha
maravilhosamente corpulenta e competente mãe, aprendi
a íntima proximidade da carne. Quando já adolescente,
sentia uma timidez física em relação à minha mãe, sempre
tinha boas desculpas pra tocar minhas avós, pentear seu
cabelo, ajudá-las a se vestirem, escolher dos anéis que
atravessariam as juntas inchadas do que, pra mim, eram
mãos lindas, ainda hábeis no manejo da linha, da agulha,
das cartas, das flores, precisas no atendimento a pedidos.
Para mim, o rosto delas era mais encantador do que todos
os outros rostos da minha infância, porque tinham sido
feitos, podiam ser entendidos [como nenhum outro], uma
vez que eles ainda não se conheciam nem acobertavam a
própria auto-ignorância o melhor que podiam.

A relação com o corpo da vó, inspirada por esse relato e pelas
memórias da relação com minhas avós, me parece ser uma relação de
proximidade e inteireza. O corpo da minha avó me envolvia,
arredondado, embalando no ciclo do dia e noite o ritmo interior. Um
corpo disponível a acompanhar de perto as brincadeiras (a brincar na
areia, a entrar no mar), a vida das crianças por inteiro. Um corpo
presente, emprestado a aconchegar, acolher, receber, entregar. Um
corpo entregue, disponível a reconhecer o corpo do outro e a se deixar
descobrir pelo outro, se descobrir e se mostrar envelhecendo, se
tornando mais flácido, enrugando, ou se esforçando para levantar,
sentar, caminhar. Tanto essa questão da comunicação por gestos,
quando esse desaprender dos movimentos do corpo me remetem
inversamente ao caminho que é aprender a sentar, caminhar, falar, toda
vida que existe antes disso – e depois. Um corpo sábio, hábil nos
cuidados, no manejo das tarefas da vida cotidiana, um toque
experiente, calmo, iniciático. Um corpo que nos recebe como somos e
ao mesmo tempo nos inicia na diferença, na singularidade de cada
pessoa; um aconchego, uma cumplicidade, uma compreensão tátil que
marca a nossa corporeidade, contribuindo com a formação de nosso
ser.

Assim como minhas avós me ensinaram as verdadeiras
lições do amor erótico com suas carnes maravilhosamente
carentes e seus rostos expressivos, assim desejo ensinar às
crianças que amo que elas são capazes de ternura e força,
de conhecimentos, por causa do que virem no meu rosto,
nítido na dor e no deslumbramento, firme no intento de
praticar a vida enquanto ela me durar [...] (RULE, 1991, p.
101)
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O contato com a vida desenhada na pele das nossas avós, sua
presença e essa pronta confiança que River Malcolm nota na relação com
seu avô, aparecem relatados na escrita sobre o arquétipo do avô que
apresentarei em seguida, quase por completo. Nesse relato reconheci
muitas proximidades com a relação com minhas avós. O feminino aqui
tem importância como matriz, como origem e sensibilidade, mas pôde
ser reconhecido na relação dela com o avô, e poderia ser reconhecido
na relação com outras pessoas.

Pode ser que nas minhas lutas para libertar minha
identidade como mulher em contraposição à do homem,
livre dos temores e anseios deles, eu tenha perdido
aquela pronta confiança que existia no acesso ao meu
avô. [...] Volto atrás na minha memória. Tenho sete
anos. Estou sentada no estúdio do Vovô, antigamente
um estábulo. O piso, as paredes e o teto são de madeira.
Ele está numa cadeira de balanço, tem óculos com aro
de metal, cabelo branco fininho, lê um jornal. Eu estou
num divã, brincando com um jogo de solitária [jogo de
paciência]. Há silêncio entre nós. Estamos sentados
numa lagoa do tempo, meu tempo de criança, inocente
para as urgências da vida de meia-idade e ele no tempo
senil, pós-urgências. Rodeados por dezenas de relógios
antigos, fruto de uma coleção que durara a vida toda,
todos suavemente tiquetaqueando, sentamo-nos juntos em
silêncio. [...] Ele é eu e não é, o mesmo e o outro. Comungo
com ele, através dos mistérios de sangue e da história
partilhados. [...] Temos nossos debates. Ele se delicia
quando eu me oponho. Serão muitos poucos homens que,
depois dele, debaterão comigo, mente a mente, apenas
por prazer, sem se sentirem ameaçados por minha força
e agilidade naturais. [...] Dói lembrar dele. Eu sei que
existem muitas razões pelas quais o mito da princesa
coroada não se manifestou na realidade comum. [...] Ao
ficar mais velha, soube que tinha que incluir a verdade do
meu corpo, para encontrar na vida um significado para
existir num corpo feminino, [...] dentro de uma cultura
dominada pelo modo de ser masculino. Sento-me ao
lado do leito do meu avô. Ele está em coma, vítima de
um ataque cardíaco, quase certo que morrerá em breve.
Este quarto tem uma janela diferente, uma visão mais
distante do Pacífico azul. É um panorama silencioso
onde predomina o vasto horizonte. Telhados em tijolo
vermelho e estuque branco pontuam a expansão azul do
céu e do mar. Meu avô e eu não conseguimos falar, ele
está quieto. [...] Constrangida diante do seu silêncio, verto
abundantemente a minha história. [...] Enquanto relato a
minha animada história para o meu silencioso interlocutor,
reconheço quanto da minha vida não é minha e sim o
sonho dele vivendo no meu corpo. Minhas palavras se
perdem no vazio. Vigilante diante do silêncio limiar da
morte, comunicamo-nos pela primeira vez sem ser por
meio de palavras, pela primeira vez não de mente pra
mente.
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Comunicamo-nos pelo corpo. Pego sua mão. Estou com
medo de ele morrer. Canto uma música improvisada,
com o rosto banhado em lágrimas: “canto porque estou
com medo”. Do fundo do coma onde se encontra, vem à
tona, seu amor ultrapassando barreiras, e à minha mão
atemorizada dá um suave apertão, ao mesmo tempo forte
e confortador. Minha última recordação desse avô vive
tátil, impressa na minha pele, na vida do meu corpo.
Para mim, então, o arquétipo do avô é paradoxal, pois
parece unir as dicotomias do masculino e do feminino, do
antigo e do novo, transcendendo as limitações do mundo
cotidiano da meia-idade. E é também um arquétipo que
introduz a morte, a limitação, o chamado à verdade do
corpo, pois aquele aperto de mãos com meu avô e com sua
morte desafia a estrutura inteira do mito e da história em
que neta e avô um dia estiveram vivos. Deixo essa morte
sabendo que minha vida deve mudar, deve aprender a
honrar os mistérios da morte e do corpo. (MALCOLM,
1991, p.105 a 107, grifos meus)

Um silêncio, um suspiro. O que mais dizer? Está dito: a comunicação
pelo corpo, a recordação tátil, a verdade do corpo... a iniciação nos
mistérios da vida, pela experiência da morte, uma morte que inspira a
vida. Experienciar a pronta confiança, ser o mesmo e o outro, aprender a
comunicação que se dá pelo corpo, parecem ser indícios dessa iniciação
profunda, dessa relação próxima, íntima, constitutiva, cujas marcas se
estendem em nós, mesmo depois de sua morte. Como uma estrela que
continua nos guiando a viver nossas vidas mais plenamente, seguindo
os nossos caminhos do coração, de preferência descalços, em passos
dançantes, se deixando levar pelo vento e aproveitando os momentos
de descanso para contemplar o céu, olhar o movimento das nuvens e
ouvir as estrelas.

A Canção do Self: a avó

Rodeada por meus escudos, sou eu:
Rodeada por meus filhos, sou eu:

Rodeada pelo vácuo, sou eu:
Eu sou o vácuo.

Eu sou o útero das recordações.
Eu sou a escuridão que desabrocha.

Eu sou a flor, primeira carne.

Em absoluta treva habito –
Ali vejo a criação multiplicar-se –

Ali, eu sei que começamos e terminamos
Apenas para começar de novo, mais uma vez –

Mais uma vez. Na escuridão, estou
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Girando, girando rumo a um novo parto:
O de mim mesma – uma vó recém-nascida
Sou eu – sugando luz. Arco-íris
Serpente recobre-me, da cabeça aos pés,
Para que eu viva para todo sempre, nesta
Forma ou em outra. A pele que ela
Deixa para trás brilha com
A indagação, com a resposta, com a promessa:
“Você se lembra de você?”
“Sou sempre mulher.”
“Carne é flor, para sempre.”

Entro nas trevas, para entrar no nascimento,
Para vestir o arco-íris, para ouvi-la
Sibilando inaudivelmente, claramente, no meu
Ouvido interior: amor.

Estou girando numa espiral, rodopiando,
Estou cantando esse Cântico da Avó.
Estou lembrando sempre, aquilo a que
Pertencemos.

Alma Luz Villanueva





constelações: considerações finais

As imagens se constelam. A imaginação se corporifica nas experiências
e memórias da infância. O monstro Godzilla faz par com a avó mítica
Tiamat, ao nos permitir morrer, recuperar nossa força e renascer. As
lanternas, as estrelas, as crianças continuam a nos guiar do céu e do
chão.

Tanto Godzilla quanto Tiamat apareceram como monstros de
origem aquática, personificações das “forças maternais e demoníacas
do inconsciente” (HENDERSON, 2008, p. 162). Deparar-se e lutar com
o monstro significaria se libertar da inconsciência e imaturidade.
Depois disso, o monstro diminui de tamanho, se torna menos
ameaçador, e pode ficar fofo como um ursinho de pelúcia. Henderson
(p. 162) afirma que essa seria a expressão simbólica do processo de
crescimento.

Ambos falam de passagens da morte para vida, da noite para o
dia, do ano velho para o ano novo, como possibilidades que temos de
renovação. Ambos falam dessa iniciação que se dá pela morte, essa
morte que não é um fim absoluto, mas um rito de passagem para outro
modo de ser (ELIADE, 1957, p. 46). “Penetrar no ventre do monstro
equivale a um regresso ao instinto primordial, na Noite cósmica – e sair
dele é o mesmo que uma cosmogonia – é passagem do Caos à Criação.”
(1957, p. 187).

As imagens se constelam no céu noturno. Nessa contemplação,
reencontro minhas avós celestes, e me recordo do valor das coisas, da
proximidade corporal, da plenitude e inteireza de uma vida
corporificada, de uma vida dançada.

As avós, assim como as crianças, são nossas mestras a nos guiar os
caminhos. Conforme Araújo dissera, as crianças são como o farol da
nossa vida futura (p. 131), guiam-nos nos labirintos, conduzem-nos à
luz, conduzem-nos ao reino dos céus (p. 137). São como as lanternas
dos festivais, são como as estrelas. Minhas avós porque já viraram
estrelas; as crianças, porque, à sua maneira de viver, aliviam a escuridão
daqui do chão, iluminando com graça e vigor as nossas vidas.

Conforme reconta Clarice Lispector, as estrelas nem sempre existiram.
Surgiram depois de as crianças terem comido todo o bolo preparado
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por suas avós com o milho da aldeia sem a permissão de suas mães. A
narrativa completa:

Pois é, todo mundo pensa que sempre houve no mundo
estrelas pisca-pisca. Mas é erro. Antes os índios olhavam
de noite para o céu escuro — e bem escuro estava esse céu.
Um negror. Vou contar a história singela do nascimento
das estrelas. Era uma vez, no mês de janeiro, muitos
índios. E ativos: caçavam, pescavam, guerreavam. Mas
nas tabas não faziam coisa alguma: deitavam-se nas redes
e dormiam roncando. E a comida? Só as mulheres
cuidavam do preparo dela para terem todos o que comer.
Uma vez elas notaram que faltava milho no cesto para
moer. Que fizeram as valentes mulheres? O seguinte:
sem medo enfurnaram-se nas matas, sob um gostoso sol
amarelo. As árvores rebrilhavam verdes e embaixo delas
havia sombra e água fresca. Quando saíam de debaixo das
copas encontravam o calor, bebiam no reino das águas
dos riachos buliçosos. Mas sempre procurando milho
porque a fome era daquelas que as faziam comer folhas
de árvores. Mas só encontravam espigazinhas murchas e
sem graça. — Vamos voltar e trazer conosco uns curumins.
(Assim chamavam os índios as crianças.) Curumim dá
sorte. E deu mesmo. Os garotos pareciam adivinhar
as coisas: foram retinho em frente e numa clareira da
floresta — eis um milharal viçoso crescendo alto. As
índias maravilhadas disseram: toca a colher tanta espiga.
Mas os gatinhos também colheram muitas e fugiram das
mães voltando à taba e pedindo à avó que lhes fizesse um
bolo de milho. A avó assim fez e os curumins se encheram
de bolo que logo se acabou. Só então tiveram medo das
mães que reclamariam por eles comerem tanto. Podiam
esconder numa caverna a avó e o papagaio porque os
dois contariam tudo. Mas — e se as mães dessem falta
da avó e do papagaio tagarela? Aí então chamaram os
colibris para que amarrassem um cipó no topo do céu.
Quando as índias voltaram ficaram assustadas vendo os
filhos subindo pelo ar. Resolveram, essas mães nervosas,
subir atrás dos meninos e cortar o cipó embaixo deles.
Aconteceu uma coisa que só acontece quando agente
acredita: as mães caíram no chão, transformando-se em
onças. Quanto aos curumins, como já não podiam voltar
para a terra, ficaram no céu até hoje, transformados em
gordas estrelas brilhantes. Mas, quanto a mim, tenho
a lhes dizer que as estrelas são mais do que curumins.
Estrelas são os olhos de Deus vigiando para que corra
tudo bem. Para sempre. E, como se sabe, “sempre” não
acaba nunca. (1989, p. 4).

Do céu, como as estrelas, as crianças passam a ser representantes do
mundo do olhar, do olhar que nos orienta a encontrar os sentidos da
existência, do olhar que nos ajuda a manter a admiração, o encanto,
que nos ajuda a manter viva a nossa alma. O encontro entre olhares
nos permite estabelecer uma conexão entre os nossos interiores, se é
que se pode dizer assim, uma conexão entre as nossas almas. Quando
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os olhares se encontram, Bachelard vai dizer, “já não existe distância.
Um infinito de comunhão suprime um infinito de grandeza.” (p. 187).

[...] tudo o que olhamos com um olhar apaixonado
na aflição ou no desejo, nos envolve de um olhar íntimo,
um olhar de compaixão ou de amor. E quando, no céu
anônimo, fixamos uma estrela, ela se torna a nossa estrela,
cintila para nós, seu fogo cerca-se de um pouco de lágrima,
uma vida aérea vem aliviar em nós os padecimentos da
terra. Parece então que a estrela vem até nós. Em vão a
razão nos repete que ela está perdida na imensidão: um
sonho de intimidade a aproxima do nosso coração. (2001,
p. 187)

Talvez possamos olhar para as brincadeiras da crianças como
olhamos para o céu noturno estrelado. Ir reconhecendo os significados
que vão se revelando, aprendendo a ler suas formas e movimentos,
reconhecendo seus mais singulares e universais significados. Conforme
intuiu Elni Willms, no exame de qualificação dessa dissertação, a nós
nos resta “olhar para o movimento das crianças, lento, turbulento,
humano como ele é”. Mas para isso, é preciso olhar também para a
nossa humanidade, para a nossa luz e para nossa escuridão. “Para
ouvir os seres do espaço infinito, é preciso silenciar todos os ruídos da
terra.” (BACHELARD, 2001, p. 49).

A convivência com as crianças nos faz deparar com a nossa
imensidão íntima, com o nosso céu interior, ou “céu de dentro”
(JABUR, 2015). Há vezes, em que ele está tempestuoso, noutras está
nublado, noutras aberto. Com as crianças aprendemos a reconhecer os
nossos movimentos interiores em sua expressão, em sua variação, em
sua necessidade alternada de intimidade e expansão, de pequenez e
imensidão.

[...] a imensidão está em nós. Está presa a uma espécie
de expansão do ser que a vida refreia, que a prudência
detém, mas que volta de novo na solidão. Quando
estamos imóveis, estamos além; sonhamos num mundo
imenso. A imensidão é o movimento do homem imóvel.
(BACHELARD, 2003, p. 317)

A imensidão da noite expressa a profundidade do nosso interior.

Eu contemplava o jardim das maravilhas do espaço com
o sentimento de olhar o mais profundo, o mais secreto
de mim mesmo; e sorria, pois nunca me imaginava tão
puro, tão grande, tão belo! Em meu coração explodiu
o canto de graça do universo. Todas essas constelações
são tuas, estão em ti, não tem nenhuma realidade fora
do teu amor! Que pena! Como o mundo parece terrível
para aqueles que não se conhecem! Quando te sentires
só e abandonado diante do mar imagina qual devia ser a
solidão das águas, à noite e a solidão da noite no universo
sem fim [...].
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Espaço, espaço que separa as águas; amigo alegre,
respiro-te com amor! Vejo-me como a urtiga florida no
sol ameno das ruínas e como o calhau na boca da fonte e
como a cobra no calor do capim O quê? O instante será
realmente a eternidade? A eternidade será realmente
o instante? [...] Desmoronem limites sem amor dos
horizontes! Apareçam distâncias verdadeiras [...] Tudo
era luz, doçura, sabedoria; e, no ar irreal, o distante
acenava para o longínquo. Meu amor envolvia o universo.
(MILOSZ, [1910?], apud BACHELARD, 2008, p. 195)

Que possamos trabalhar por uma educação da sensibilidade que nos
mova a “educar o olho para enxergar as flores e o céu, assim como
educar a mão para cultivá-los (céu, flores e amigos)” (FERREIRA-
SANTOS, 2005, p. 46). Que possamos alçar voos a novos mundos de
mãos dadas com as nossas ancestrais e com as nossas crianças. Que
possamos bailar com o vento e pousar de volta, quando e sempre
que precisarmos nos refazer. Que possamos continuar amadurecendo
com as experiências, mantendo o frescor das alegrias pelas descobertas
e espaço para as desaprendizagens (ALMEIDA, 2013). Que o nosso
movimento exterior leve sempre em consideração o nosso movimento
interior. Que a gente se desenvolva, como dissera Bachelard (2003, p.
328), seguindo a expansão do nosso íntimo, seguindo onde pulsa o
nosso kokoro, seguindo as estrelas do nosso céu interior.

“a noite é apenas uma longa necessidade de despertar”

Gaston Bachelard
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Figura 38: céu da manhã





apêndice

A - projeto de campo de pesquisa

Às professoras e equipe gestora da Creche/Pré-escola Central,
Viso com essa pesquisa aprofundar meus estudos acerca da

movimentação do corpo das crianças, nas brincadeiras, em momentos
comunicativos, tanto para ressaltar a importância dessa dimensão
corporal da nossa constituição, quanto para ressaltar a importância da
conexão do nosso movimento com a maneira como pensamos e agimos
cotidianamente, o que aposto que as crianças vivem e conhecem bem.
Busco superar conceitualmente a cisão entre corpo e espírito e atentar à
nossa materialidade, à inteireza incompleta e passageira que somos e
poder cuidar ainda mais dessa dimensão, ampliar nosso campo
perceptivo, no trabalho com as crianças e nas nossas vidas.

Pretendo fazer registros de situações com as crianças do grupo em
que trabalho por conviver cotidianamente com elas e reconhecer
alguns momentos valiosos para a pesquisa, por as crianças bem
pequenas apresentarem uma comunicação predominantemente
não-verbal e por esse período concentrar muitas de suas conquistas
motoras. Mas também, pretendo complementar esses registros no
período da manhã acompanhando crianças um pouco maiores, no
módulo verde, por apresentarem brincadeiras e suas narrativas um
pouco mais elaboradas.

No primeiro semestre, pretendo frequentar o módulo verde no
período da manhã, às segundas-feiras, ao longo dos meses de abril e
maio, das 8h (ou 8h30) às 10h e somente se for necessário os consulto
sobre mais um período de observação e registro no segundo semestre.

Esses registros serão compostos de escritas e imagens, em fotografia
e vídeo, revisados e selecionados para a composição do trabalho final.

Colherei autorização para uso de imagem com as famílias das
crianças e apresentarei a elas o material selecionado, para verificar se
aprovam seu conteúdo, antes da entrega final do trabalho. Às
professoras que aparecerem nas imagens registradas também serão
consultadas sobre sua autorização em relação ao uso de sua imagem
ou descrição de uma cena da qual participa.
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Estou à disposição para quaisquer dúvidas, esclarecimentos ou
apontamentos relacionados a esse percurso de trabalho de campo.
Estejam certos de que o olhar de vocês também se faz importante para
eu compreender e aprender esse duplo lugar como professora
pesquisadora na Creche.

Mestranda Bruna Galluccio Ferreira
Orientadora Profa. Dra. Mônica Caldas Ehrenber

Faculdade de Educação da Universidade de São Paulo
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B - termo de consentimento livre e esclarecido

Prezada (o) mãe, pai ou responsável,
Peço autorização para incluir a participação de seu filho ou filha na

minha pesquisa de campo do mestrado, vinculada ao programa de pós-
graduação em Educação pela Faculdade de Educação da Universidade
de São Paulo, com orientação da Profa. Dra. Mônica Caldas Ehrenberg.

Essa pesquisa tem como objetivo observar o movimento das
crianças, a maneira como se expressam, como vivem, a fim de
compreender a conexão que estabelecem consigo, com o outro, com o
mundo, ressaltando a dimensão corporal, material e culturalmente
expressiva que compõe a nossa existência. Pretendo atentar para como
isso pode contribuir para estarmos mais presentes com as crianças no
trabalho das instituições de Educação Infantil e na vida.

Para isso, farei observação das movimentações, das brincadeiras das
crianças, bem como registros escritos e com uso de imagem, fotografias
e vídeos, de momentos delas na Creche.

Bruna Galluccio Ferreira

Se estiver de acordo e devidamente esclarecido sobre os objetivos
desse estudo, peço que preencha o campo abaixo, autorizando a
participação e o uso de imagens da criança para composição e
divulgação dessa pesquisa, ciente de que sua participação não envolve
remuneração e de que pode tanto obter informações comigo a
qualquer momento, quanto retirar seu consentimento.

Nome da criança:
Nome do responsável:
E-mail ou telefone para contato:

São Paulo, de de 2016.

Assinatura do responsável:

Qualquer contato poderá ser feito diretamente com a pesquisadora
pelo e-mail: brunagalluccio@hotmail.com.
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C - termo de consentimento livre e esclarecido

Prezada professora,
Peço autorização para incluir a sua participação na minha pesquisa

de campo do mestrado, vinculada ao programa de pós-graduação em
Educação pela Faculdade de Educação da Universidade de São Paulo,
com orientação da Profa. Dra. Mônica Caldas Ehrenberg. Essa
pesquisa tem como objetivo observar o movimento das crianças, a
maneira como se expressam, como vivem, a fim de compreender a
conexão que estabelecem consigo, com o outro, com o mundo,
ressaltando a dimensão corporal, material e culturalmente expressiva,
que compõe a nossa existência. Pretendo atentar para como isso pode
contribuir para estarmos mais presentes com as crianças no trabalho
das instituições de Educação Infantil e na vida. Para isso, farei
observação das movimentações, das brincadeiras das crianças, de
momentos de relação das professoras com elas, bem como registros
escritos e com uso de imagem, fotografias e vídeos, desses momentos
na Creche.

Bruna Galluccio Ferreira

Se estiver de acordo e devidamente esclarecido sobre os objetivos
desse estudo, peço que preencha o campo abaixo, autorizando a
participação e o uso de suas imagens para composição e divulgação
dessa pesquisa, ciente de que sua participação não envolve
remuneração e de que pode tanto obter informações comigo a
qualquer momento, quanto retirar seu consentimento.

Professora:
E-mail ou telefone para contato:

São Paulo, de de 2016.

Assinatura:

Qualquer contato poderá ser feito diretamente com a pesquisadora
pelo e-mail: brunagalluccio@hotmail.com.
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