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A infância não é um tempo, não é uma idade, uma coleção de 

memórias. A infância é quando ainda não é demasiado tarde. É 

quando estamos disponíveis para nos surpreendermos, para nos 

deixarmos encantar. Quase tudo se adquire nesse tempo em que 

aprendemos o próprio sentimento do Tempo. A verdade é que 

mantemos uma relação com a criança como se ela fosse uma 

menoridade, uma falta, um estado precário. Mas a infância não 

é apenas um estágio para a maturidade. É uma janela que, 

fechada ou aberta, permanece viva dentro de nós. 

(Mia Couto1)  

                                                 
1 COUTO, Mia. E se Obama fosse africano?: e outras interinvenções. São Paulo: Companhia das 

Letras, 2011, p. 103 e 104. 



 

 

 

RESUMO 

GOETTEMS, Milene Braga. O tempo da infância que dança: um estudo sobre as relações 

entre dança e subversão do tempo linear da Educação Infantil. 2019. Dissertação 

(Mestrado em Educação). Faculdade de Educação – Universidade de São Paulo, São 

Paulo.  

 

A presente pesquisa de mestrado tem como objetivo conhecer e investigar quais as 

contribuições da dança no contexto da Educação Infantil, no sentido da construção de 

uma Pedagogia da primeira infância que valorize e respeite o direito à educação e às Artes 

como um de seus fundamentos, aos tempos da infância de meninas e meninos pequenas/os 

e professoras/es, a partir das linguagens dançantes como possibilidades para a não 

dissociação entre corpo e mente,  mas como uma forma de resistência à escolarização 

precoce e aos tempos do capital. A pesquisa qualitativa de abordagem etnográfica partiu 

da observação participante nas propostas em dança realizadas por uma professora de 

dança e duas turmas de crianças de cinco anos em uma das Creches/Pré-Escolas da 

Universidade de São Paulo, com registro em caderno de campo por meio de fotografias e 

filmagens em vídeo, de conversas informais com as crianças, famílias e demais 

profissionais e a realização de entrevista semiestruturada com a referida professora, a 

partir de autorização prévia. Num segundo momento da pesquisa de campo foram 

desenvolvidas propostas dançantes e metodologias de pesquisa em dança, com uma turma 

de crianças de quatro anos e sua professora, em uma Escola Municipal de Educação 

Infantil (EMEI) da cidade de São Paulo, na qual a pesquisadora também é professora. As 

análises dos dados coletados revelaram, no primeiro espaço investigado, que as propostas 

em dança observadas não objetivavam a construção de produtos prontos e coreografados. 

Negando uma concepção de infância inacabada, as propostas desenvolvidas nos dois 

espaços pesquisados, buscavam experiências corporais diversas, sensíveis e poéticas que 

provocavam as crianças a criarem soluções no tempo e no espaço. Destaca-se a 

centralidade das parcerias na concretização dessas experiências, evidenciando seu caráter 

transformador de realidades opressoras e rompendo, mesmo que momentaneamente, com 

o tempo linear imposto à Educação Infantil. Na EMEI pesquisada, explicitou-se o caráter 

transgressor e resistente das crianças pequenas em relação às formas de controle impostas. 

Nesse sentido, as Artes, especialmente aqui a dança, pode construir outras referências de 

tempo e de espaço às infâncias e a sua educação, tempos de percepção dos corpos, de 

possibilidades de movimentos, de gestualidades, de descobertas, de descolonização da 

infância, de relações com o pertencimento e com a diversidade cultural, de respeito às 

manifestações e expressões de meninas e meninos pequenas/os, e de suas professoras. 

 

Palavras-chave: Educação Infantil e Artes; Dança na escola; Tempos da infância; 

Crianças pequenas; Corpo e movimento.   



 

 

ABSTRACT 

 

GOETTEMS, Milene Braga. The time of childhood that dances: a study on the 

relationships between dance and subversion of linear time in Early Childhood Education. 

2019. Dissertation (Master in Education). Education College - University of São Paulo, 

São Paulo. 

 

The present master's research aims at knowing and investigating the contributions of 

dance in the context of Early Childhood Education, in the sense of the construction of a 

Pedagogy of early childhood that values and respects the right to education and the Arts 

as one of its foundations, childhood times of girls and small boys and teachers, from the 

dance languages as possibilities for non-dissociation between body and mind, but as a 

form of resistance to early schooling and the times of capital. The qualitative research of 

an ethnographic approach was based on the participant observation in the dance proposals 

performed by a dance teacher and two groups of five-year-old children in one of the 

Kindergarten/Pre-Schools of the University of São Paulo, video and photo shoots, 

informal conversations with children, families and other professionals, and a semi-

structured interview with the referred teacher, based on prior authorization. In a second 

moment of the field research, dance proposals and dance research methodologies were 

developed with a group of four-year-old children and their teacher at a Municipal School 

of Early Childhood Education (EMEI) from São Paulo city, where the researcher is also 

a teacher. The analysis of the collected data revealed, in the first space investigated, that 

the observed dance proposals broke with a perspective of construction of ready or 

choreographed products. In the second space, the transgressive and resistant character of 

small children was explained in relation to the imposed forms of control. Denying a 

conception of unfinished childhood, the proposals developed in both spaces sought 

diverse, sensitive and poetic body experiences that provoked children to create solutions 

in time and space. The centrality of the teaching partnerships in the concretization of these 

experiences is highlighted, highlighting their transforming character of oppressive 

realities and breaking, even momentarily, with the linear time imposed on Early 

Childhood Education. In this sense Arts, especially dance, can construct other references 

of time and space to childhood and its education, times of perception of bodies, 

possibilities of movements, gestures, discoveries, decolonization of childhood, relations 

with belonging and cultural diversity, respect for the manifestations and expressions of 

girls and boys, aa well as their teachers. 

 

Keywords: Early Childhood Education and Arts; Dance at school; Childhood times; 

Small children; Body and movement. 
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APRESENTAÇÃO: memórias, reflexões e caminhos trilhados 

Na infância, o corpo tem um serviço único: brincar. Mas não em 

Kulumani. Os meninos da nossa aldeia pediam às pernas que os 

fizessem fugir, à frente do fogo, mais velozes que as balas. Era o tempo 

em que as armas varriam nossas povoações. Ao fim da tarde, o ritual 

era sempre o mesmo: empacotávamos os nossos haveres e escondíamo-

nos no mato. Para mim, esse proceder era um jogo, uma diversão 

partilhada com as outras crianças. Num mundo de pólvora e sangue 

inventávamos silenciosas brincadeiras. Naquele noturno esconderijo 

aprendi a rir para dentro, a gritar sem voz, a sonhar sem sonho. 

(COUTO, 2012, p.120). 

Ingressei na Educação Infantil em uma Pré-escola Municipal, na periferia da 

cidade de São Paulo/SP, no início dos anos 1980, com 4 anos e meio de idade e fiquei 

nesta escola até os 6 anos e 5 meses, antes de ir para o 1º ano do Ensino Fundamental. 

Lembro-me bem das carteiras enfileiradas, das pequenas mãos e dedos doloridos de 

escrever as letras do alfabeto em um caderno e também de muitas atividades voltadas para 

a alfabetização, além de muitos desenhos mimeografados para colorir. Eram atividades 

mecânicas que, para mim, não faziam nenhum sentido. Sabia apenas que tinha que 

terminar e caprichar para a professora carimbar, nessas folhas e no caderno, algumas 

palavras de reforço positivo: “Parabéns”, “Excelente”, “Muito Bom”, acompanhadas de 

uma carinha feliz. Não sei como seria se eu não caprichasse, já que sempre me esforcei 

para não decepcionar a professora, por isso só me lembro dessas palavras. Não tenho 

nenhuma lembrança de ter brincado nessa escola.  

Na hora do intervalo, ficava bastante tempo em uma fila para receber o lanche que 

a escola fornecia e, assim que terminava o recreio, logo tinha de voltar para a sala. 

Lembro-me de que, um dia, fui ao banheiro e não conseguia alcançar o papel higiênico 

que estava na mureta acima da porta; acredito que colocavam nessa altura com medo de 

que as crianças desperdiçassem o papel. Enquanto estava lá dentro, tocou o sinal para que 

as crianças retornassem para as salas e eu fiquei lá, sozinha, esperando aparecer alguma 

adulta para me alcançar o papel. Não sei por quanto tempo fiquei sozinha no banheiro, 

mas para mim foi uma eternidade. Depois de algum tempo a professora foi me procurar 

e me entregou o papel.  

Só me lembro de dançar nessa escola quando tinha Festa Junina. As professoras 

realizavam alguns ensaios dias antes da festa e nós apresentávamos a dança para as mães 

e os pais. 
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Recentemente, revirando algumas fotografias, encontrei uma dessa época, em que 

eu estava vestida como uma índia norte-americana. Um fotógrafo profissional foi até a 

escola fotografar as meninas e os meninos com trajes de índias/os norte-americanas/os e 

depois venderam as fotos para as famílias das crianças, passando-nos uma visão 

estereotipada das culturas e dos povos indígenas. 

Quando cheguei ao 1º ano do Ensino Fundamental, já sabia ler e escrever, 

inclusive em letra cursiva, mas não entendia quase nada do que estava lendo. Aliás, por 

muitos anos, após esse período, não conseguia compreender muito bem um texto e nem 

mesmo acompanhar um filme.  

No Ensino Fundamental não foi muito diferente. Havia muita tarefa escolarizada 

e, assim como na Educação Infantil, o tempo era dividido e fragmentado, com atividades 

de letramento em que os corpos tinham que estar imóveis, sentados em carteiras 

enfileiradas. Nunca gostei das aulas de Educação Física e hoje entendo o porquê. Como 

o próprio nome diz, era uma aula de Educação Física, em que eu estava sendo avaliada e, 

portanto não podia errar, pois o professor chamava a minha atenção, corrigindo meus 

gestos inadequados para aquela atividade que estava sendo ensinada e também, nos jogos 

de competição, eu era uma das últimas a ser escolhida por jogar muito mal.  

A minha sorte era que, naquela época, eu morava em uma rua de terra, em um 

bairro da Zona Leste na cidade de São Paulo/SP e podia brincar na rua no período em que 

não estava na escola. Naqueles momentos eu era criança, podia andar de bicicleta, 

empinar pipa, jogar queimada, pular amarelinha, brigar e brincar com os meninos, brincar 

de esconde-esconde, adoleta, pula-mula, bambolê. Como era bom ter um espaço e um 

tempo para ser criança onde não havia o certo nem o errado. 

As creches, pré-escolas e as escolas de Ensino Fundamental públicas em nosso 

país mudaram muito pouco desde aquela época, mas as ruas não pertencem mais às 

crianças e/ou não são mais locais seguros para sua permanência. Em muitas instituições 

de Educação Infantil, a brincadeira não é prioridade, mesmo que seja garantida às crianças 

pelas políticas públicas como eixo desta Educação (BRASIL, 1995 e 2009). Assim como 

as crianças de Kulumani2, as nossas crianças também estão perdendo o direito de brincar, 

de sonhar e de viver plenamente suas infâncias! 

                                                 
2Kulumani refere-se ao nome de uma aldeia africana em Moçambique, citada no livro de Mia 

Couto (2012), também fonte da epígrafe desta apresentação. A referida história se passa nesse 

país, no qual um pai e seus dois filhos refugiam-se em uma vila abandonada no interior, fugindo 

da violência da cidade e da guerra. 
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O percurso trilhado que me levou a pesquisar a dança para/com crianças teve 

início na graduação em Pedagogia, no ano de 2009, na Faculdade de Educação da 

Universidade de São Paulo - FEUSP. No começo do curso ainda não tinha certeza sobre 

o que iria me aprofundar. Foi a partir dos estágios obrigatórios nas disciplinas cursadas 

que tive contato com a Educação Infantil, em instituições públicas e privadas da cidade 

de São Paulo. Em algumas delas vivi experiências muito positivas em relação ao ambiente 

em que se encontravam as crianças; por outro lado, também encontrei muitas delas 

escolarizadas, com uso de apostilas, em que o letramento precoce era mais importante do 

que a brincadeira, o movimento, a dança e o teatro, pré-requisitos para uma Educação que 

respeite e valorize a infância. Segundo Faria e Richter (2009): 

[...] a educação infantil não está centrada na aula, no ensino, na figura 

da professora, no binômio ensino-aprendizagem. A educação infantil 

está centrada na experiência da criança, no processo, e não no produto 

ou resultado. A professora de creche é uma professora de criança e não 

de disciplina escolar. Portanto, sem salas de aula, sem classes, sem 

alunos/as (FARIA; RICHTER, 2009, p.105).  

Um dos questionamentos que fiz durante os estágios foi sobre os tempos, espaços 

e os sons das crianças nas instituições de Educação Infantil. Os ritmos das crianças são 

muito diferentes dos tempos impostos pelo relógio; entretanto, observava que as crianças 

pequenas tinham de se submeter ao tempo cronológico, na hora de se alimentar, na hora 

de tomar sol e brincar, na hora de terminar uma atividade artística, e até mesmo o 

momento do sono era regulado pelo relógio. Os espaços destinados à ocupação das 

crianças dentro das creches e pré-escolas eram, na maioria das vezes, determinados 

pelas/os adultas/os e, quando as crianças tentavam subverter a lógica adulta, acabavam 

sendo reprimidas, bem como eram recriminadas pelos sons que produziam enquanto 

brincavam dentro dos ambientes fechados.  

Por que organizar o tempo de forma compartimentada, assim como os espaços 

dentro das instituições de Educação Infantil? Por que as crianças não podem escolher os 

espaços e tempos para as suas brincadeiras? Por que são impedidas de se manifestarem 

por meio de sons como gritos, choros e tantos outros produzidos por elas? Entendo que 

para as/os professoras/es que passam muitas horas dentro de instituições com 35 crianças, 

em um ambiente que não foi projetado para diminuir os sons que são produzidos pelas 

crianças enquanto brincam, este local torna-se um ambiente insalubre, pela exposição 
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diária do ruído acima do nível suportável para a saúde.3 Percebe-se, neste ambiente, a 

falta de escuta em relação às sonoridades produzidas pelas crianças. Existiria um nível de 

tolerância maior se essas manifestações fossem valorizadas?  

Na graduação em Pedagogia, também cursei algumas disciplinas optativas 

voltadas para a Educação Infantil, dentre elas: Artes e Educação Infantil II: dança e teatro, 

no ano de 2012, ministrada pela Profª Drª Patrícia Prado, orientadora desta pesquisa, que 

tem por objetivos “refletir, vivenciar e discutir sobre a construção dos corpos nas danças 

e teatros das culturas infantis no sentido de consolidar uma Pedagogia dos corpos, dos 

movimentos, das gestualidades, das linguagens táteis, da linguagem pele-pele, dos jogos 

e brincadeiras e das diferentes formas de expressões e manifestações artísticas como 

fundamentos educativos das creches e pré-escolas.”4 

Cursando esta disciplina, percebi a importância do oferecimento de disciplinas, 

nos cursos de Pedagogia, que se aproximem das Artes como um dos fundamentos em 

construção da Educação Infantil e, portanto, de uma formação estética através de 

experiências sensíveis, corporais, dançantes, cênicas etc., com objetivo de atender às 

necessidades da profissão docente de professoras/es de crianças pequenas que estão 

(ambas) descobrindo seus corpos por meio do movimento, das brincadeiras, das relações.  

No andamento da referida disciplina: “Artes e Educação Infantil II: dança e 

teatro”, do curso de Pedagogia da FEUSP, realizei uma pesquisa de Iniciação Científica5 

(GOETTEMS, 2013), intitulada “Formação docente da Educação Infantil: caminhos 

possíveis para experiências corporais e artísticas”, que buscava a investigação sobre a 

Dança e o Teatro na formação docente e foi apresentada no 20º Simpósio Internacional 

de Iniciação Científica e Tecnológica da USP – SIICUSP.  

Desde então, venho me envolvendo com a dança por meio do grupo de estudos 

“Pesquisa e Primeira infância: linguagens e culturas infantis”, (FEUSP) coordenado por 

minha orientadora; participo de oficinas e espetáculos de dança para crianças, faço 

levantamento e estudo bibliográfico de pesquisas recentes sobre as linguagens dançantes 

e a Educação da infância, participo de encontros com artistas e Companhias ligadas à 

                                                 
3 De acordo com a Norma Brasileira NBR 10152, da Associação Brasileira de Normas Técnicas, 

o ruído em sala é considerado insalubre quando se encontrar acima de 70 dB(A). Fonte: 

Disponível em: <http://www.abnt.org.br/noticias/5671-acustica-niveis-de-pressao-sonora-em-

ambientes-internos-a-edificacoes>. Acesso em:  05 out. 2018. 
4 Programa da disciplina optativa da Faculdade de Educação, da Universidade de São Paulo: Artes 

e Educação Infantil II: dança e teatro no ano de 2012.   
5Sob a orientação da Profª Drª Patrícia Prado, junto ao curso de Pedagogia da FEUSP, pelo 

Programa Ensinar com Pesquisa, da Pró-Reitoria de Graduação da USP/SP. 
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dança e infância. Estas experiências inspiraram a realização desta pesquisa, na busca por 

investigar as relações entre a dança e a construção de outras referências de tempo e de 

espaço às infâncias e a sua educação, não só das crianças como também das/os 

professoras/es. 

Além disso, participei por um ano e meio de um curso de dança do ventre, 

oferecido de maneira informal, na própria Universidade6, no período da graduação. 

Algum tempo depois, fui convidada a participar de um sarau7, no Centro Cultural Mestre 

Assis, em Embu das Artes/SP, organizado por um grupo de amigas e amigos 

profundamente envolvidas/os com a dança, o teatro e com as artes em geral. Nesse grupo, 

conheci outras bailarinas sem formação em dança, mas que, assim como eu, tinham muita 

vontade de dançar. Criamos um grupo de dança do ventre, danças afro-brasileiras e dança 

pop, e nos reuníamos duas vezes por mês, em uma sala alugada, na cidade de Embu das 

Artes/SP, para ensaiarmos. Além dos saraus, fizemos duas apresentações em uma casa de 

repouso na cidade de São Paulo/SP.  

Essa experiência me aproximou muito mais das Artes e, mais especificamente, da 

dança. Nesse mesmo período comecei a trabalhar na Educação Infantil e a concepção de 

meu corpo como criador possibilitou-me outro olhar para a educação da primeira infância, 

valorizando as linguagens corporais que, aos poucos, foram mostrando os caminhos desta 

pesquisa. 

Ainda durante a graduação, participei do Projeto lab_arte – Laboratório de 

experimentação em arte e cultura, na forma de oficinas, vivências e grupos de 

experimentação, junto ao Núcleo de Vivência e Experimentação em Dança, da FEUSP8.  

Apresentei o trabalho intitulado “Pesquisa e Primeira Infância: Linguagens e 

Culturas Infantis” no I Seminário Internacional Educação Infantil e Diferença9, na 

Universidade Federal de São Carlos/SP (UFSCar), juntamente com a coordenadora e com 

as/os colegas de meu Grupo de Estudo da FEUSP, e também no I Seminário Internacional 

                                                 
6 Soube desse curso por um cartaz no ponto de ônibus da Universidade. A professora utilizava 

uma das salas de aula da Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas (FFLCH), da 

USP/SP.  
7 As apresentações aconteceram em junho e novembro de 2014, e em outubro de 2015. O sarau 

era intitulado Sarau da Filomena, organizado pelo professor, ator e diretor Aloísio Ferreira de 

Araújo e apresentado, gratuitamente, ao público, no Centro Cultural Mestre Assis, de Embu das 

Artes/SP. 
8Coordenado pelos professores Rogério de Almeida e Marcos Ferreira, no período de fevereiro a 

junho de 2012, com carga horária de 60h. 
9 Em julho de 2012.  
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sobre Infâncias e Pós-Colonialismo: pesquisas em busca de pedagogias descolonizadoras, 

na Universidade Estadual de Campinas/SP (UNICAMP).10 

Participei da oficina: “Corpo e Movimento”, do Programa “Pontão de Cultura: A 

Cultura Lúdica e a Formação do Brincante”11 , e apresentei o trabalho “Educação Infantil, 

Dança e Teatro na formação em Pedagogia: caminhos possíveis para experiências 

corporais e artísticas” no IV GRUPECI –Seminários de Grupos de Pesquisas sobre 

Crianças e Infâncias: Ética e Diversidade, na Universidade Federal de Goiás (UFG), 

Goiânia/GO, no ano de 2014.  

No mesmo ano, comecei a trabalhar como professora de Educação Infantil em 

uma escola privada na cidade de Cotia/SP, escola que foi reconhecida, em 2015, por meio 

de indicação pelas instituições Ashoka e Alana, como uma das dez primeiras escolas no 

Brasil consideradas “Escolas Transformadoras”12. 

Nessa escola desenvolvi propostas em dança para/com as crianças, inspiradas em 

minhas experiências e estudos como: Laban (1978), Marques (1997), Sabino; Lody 

(2011), Xavier (2007), Strazzacappa (2001); sobre o corpo e infância e culturas infantis: 

Sayão (2012), Bufalo (1997), Daolio (1995), Prado (1999, 2007, 2009, 2017) e com base 

na participação em cursos, oficinas, além de assistir espetáculos de dança contemporânea 

para adultas/os, jovens e crianças.  

Em dezembro de 2016, participei do 10º Festival/Encontro Enredanza13, em 

Montevideo/UR, um projeto artístico-educativo que proporciona espaço e tempo para 

partilha, reflexão, projeção e reuniões de crianças, jovens, educadores, famílias, artistas e 

instituições ligadas à dança através de diferentes modalidades de participação. Neste 

Festival, tive a oportunidade de participar dos “Círculos de Reflexión”14 e de realizar a 

oficina de Uxa Xavier15, intitulada “Prohibido Estacionar, Cuerpo e Ciudad”. Essas 

                                                 
10 No Grupo de Discussão: “Lutas Sociais e Infância”, em novembro de 2012. 
11 Em setembro de 2013, celebrado entre a FAFE - Fundação de Apoio à Faculdade de Educação 

da USP e o Ministério da Cultura, através da Secretaria de Programas e Projetos Culturais, num 

total de 4h. 
12Escolas Transformadoras é uma iniciativa para identificar, conectar e apoiar escolas com 

práticas inovadoras na formação de crianças e jovens como agentes de transformação. 
13Encuentro/Festival de Danza para niños y jóvenes, que tem como principais objetivos: facilitar o 

intercâmbio educativo-cultural entre crianças, jovens, professoras/es e artistas, aprofundar a 

reflexão sobre a investigação educativa e criação teatral, apoiar e incentivar a criação de obras 

para o público infanto-juvenil, renovar e fortalecer a continuidade e desenvolvimento do projeto 

a nível nacional e internacional. (Em <http://www.enredanza.com/>. Acesso em: 08 fev. 2017). 
14No Centro Cultural España- CCE, Montevideo/UR. 
15 Professora de Dança para crianças há mais de trinta anos. Especialista pela USP no Método 

Laban. Faz parte do membro da CID, Council International Dance/Unesco. Professora convidada 
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experiências foram importantes, pois por meio delas pude conhecer os estudos de 

outras/os pesquisadoras/es, artistas, bailarinas/os, professoras/es, bem como participar de 

discussões e reflexões sobre o direito à acessibilidade de crianças e jovens à vida cultural, 

além de participar de encenações/intervenções de espaços urbanos, praças e ruas de 

Montevideo/UR, durante as propostas da oficina.  

Realizei, no primeiro semestre de 2017, o curso oferecido pela bailarina Uxa 

Xavier, intitulado “As poéticas do dançar para e com crianças”16, que tinha por objetivo 

trazer proposições para acessar a percepção dos corpos em suas memórias cinéticas, como 

também células coreográficas a partir das propostas desenvolvidas no grupo, aliadas às 

leituras e reflexões sobre as possibilidades de um corpo criador, aproximando-se do 

universo infantil e dos seus movimentos como fonte de investigação. 

Em abril de 2018 participei da oficina “Dos pés à cabeça”, uma ação do Projeto 

“Presente! Vaivém do tempo”17, oferecida pelo grupo Balangandança Cia. Os elementos 

da natureza e as experiências da temporalidade mobilizaram a criação deste trabalho, no 

qual foi realizada a investigação de uma linguagem corporal presente no universo infantil. 

A presente pesquisa de mestrado, portanto, pretende dar continuidade às reflexões 

e experiências formativas, acadêmicas e artísticas que venho realizando desde meus 

estudos de Iniciação Científica (GOETTEMS, 2013), com o intuito de aprofundar os 

problemas e questões apresentados, propondo novas questões e buscando nas linguagens 

da dança, no contexto da Educação Infantil, a construção de uma Pedagogia que ofereça 

às crianças e às/aos professoras/es instrumentos de resistência aos tempos do capital, 

percebendo as construções culturais que se produzem sobre e a partir dos corpos e de seus 

processos criativos, incorporando, literalmente, outros modos de conceber e produzir o 

tempo. 

Desta forma, no primeiro capítulo deste trabalho: Caminhos da pesquisa: estudos 

sobre Dança e Infância, introduzo e contextualizo a temática da pesquisa e aponto 

algumas das referências que servirão como subsídios para a análise dos dados empíricos. 

                                                 
no Curso de Arte e Educação/Teoria e Prática, ECA-USP, na linguagem de Dança. Desde 2010 

dirige o Lagartixa na janela, grupo de pesquisa e criação em Dança para espaços públicos/Dança 

em contexto e Educação. 
16 Com duração de 24 horas, realizado no ESTUDIOFITACREPE – Ateliê de Som e Movimento, 

São Paulo/SP.  
17 Dirigido pela bailarina Georgia Lengos, a oficina teve duração de 4 horas, realizada no dia 14 

de abril de 2018, na Faculdade de Educação da Universidade de São Paulo, oferecida ao grupo de 

estudos “Pesquisa e Primeira infância: linguagens e culturas infantis” (FEUSP), do qual faço parte 

desde 2012. 
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Destaco os campos teóricos da Pedagogia da infância e da Educação Infantil e Ciências 

Sociais, como a Sociologia da Infância e a Antropologia, na interface com as Artes na 

infância, especialmente com a dança, no sentido de compreendê-la como forma de 

resistência aos tempos do capital e de respeito às especificidades da infância. Entre os/as 

teóricos/as ressalto: Laban (1990), Marques (1997), Assmann (1994), Bufalo (1997), 

Franco (2001), Sayão (2008), Barbosa (2013), Foucault (1984), Thompson (1991), 

Bauman (2003) e Prado (1999 e 2015). 

Apresento o percurso metodológico percorrido até o momento, bem como os 

procedimentos de pesquisa utilizados. A escolha pela pesquisa qualitativa de abordagem 

etnográfica justifica-se pelo diálogo entre metodologia e epistemologia, o que 

proporciona uma melhor análise do objeto de estudo. Assim, parti da observação 

participante nas propostas em dança realizadas por uma professora de dança e duas turmas 

de crianças pequenas, em uma das Creches/Pré-Escolas da Universidade de São Paulo, 

com registro em caderno de campo e através de fotografias e filmagem em vídeo, além 

de conversas informais com as crianças, famílias e demais profissionais, e da realização 

de entrevistas semiestruturadas com a referida professora de dança.  

Ainda neste capítulo compartilho das experiências e vivências que me prepararam 

para o campo da pesquisa, em uma das Creches/ Pré-Escola da Universidade de São 

Paulo/USP, para observar o trabalho de dança realizado com dois grupos de crianças de 

5 anos de idade e sua professora de dança.  

No segundo capítulo, Creches/Pré-Escolas da USP/SP: resistência e referência 

na Educação Infantil, relato, de forma breve, como as Creches/Pré-Escolas foram 

constituindo-se em modelo inspirador para outras creches e pré-escolas no Brasil e fora 

dele, como campo de investigação de diversas áreas do conhecimento, com produção de 

inúmeras pesquisas científicas e como campo de resistência às políticas de desmanche da 

Universidade. 

Apresento a situação enfrentada pelas/os professoras/es, funcionárias/os, mães, 

pais e crianças das Creches/Pré-Escolas da USP, com a decisão arbitrária da reitoria de 

diminuir o número de vagas e fechar uma das Creches/Pré-Escolas;  destaco o movimento 

de ocupação desse espaço, que foi intitulado como “Creche Aberta”, organizado pelas/os 

funcionárias/os, docentes e familiares das crianças. Além disso, faço uma breve 

contextualização política do Brasil e da cidade de São Paulo no período de realização 

dessa pesquisa. 
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Analiso, por fim, nesse capítulo, as experiências da pesquisa empírica, 

estabelecendo uma conversa entre as minhas percepções no campo de pesquisa com os 

dados registrados no caderno de campo, a entrevista com a professora de dança 

pesquisada, as fotografias das propostas em dança com as crianças e seus desenhos 

durante as mesmas. Trago como uma das contribuições teóricas importantes para estas 

análises os estudos de Rudolf Laban (1978), que se constituem como uma das principais 

referências no estudo do movimento humano, influenciando diversas áreas do 

conhecimento. Entre os/as teóricos/as estudiosos das ideias de Laban ressalto: Oliveira 

(2006); Gomes (2006); Rengel (2006); Marques (2016). 

No terceiro capítulo, A Dança para/com crianças e a descolonização da 

infância, estabeleço uma interlocução com autoras/es como Freire (1983, 1987, 2000, 

2002, 2008); Quijano (2005); Auroux (1992); Sabino e Jody (2011), entre outras/os, que 

pensam em uma educação que respeite e valorize as diferentes culturas na luta por uma 

educação descolonizadora, principalmente no reconhecimento das crianças como seres 

históricos e produtores de culturas (FERNANDES,1979 e 2004; PRADO,1999).  

De forma breve, busco reconhecer a formação histórica, social e cultural do nosso 

país, através de um sistema de dominação que resultou na imposição de uma única 

identidade e, a partir desse entendimento, refletir sobre como podemos libertar nossa 

retina histórica da herança eurocêntrica e construir nosso pertencimento. Nesse sentido, 

ao discutir a questão de um tempo artístico e, sobretudo, educativo, que rompa com a 

experiência do tempo linear característico das relações capitalistas, pretendo buscar, por 

meio da linguagem da dança, formas de descolonização das infâncias nas creches e pré- 

-escolas, e de reconhecimento da diversidade, através e a partir dos corpos.  

Procuro também estabelecer um diálogo com artistas e estudiosas/os da dança e 

das Artes da Cena, dentre elas/es: Lopes (2015), Salzstein (2015), Martins (2015), Banana 

(2015), sobre as concepções de tempo e de espaço que foram se constituindo 

historicamente. Mostro quais foram as principais mudanças dessas concepções após as 

conquistas científicas dos séculos XIX e XX, que permitiram outro olhar para as/os 

artistas contemporâneas/os em relação aos espaços e tempos de interação com os corpos, 

ao reconhecerem que também constroem esse tempo/espaço e tudo que está contido nele, 

estimulando os corpos a se transformarem, a se recriarem e a acontecerem.  

No quarto e último capítulo: Desenvolvendo propostas dançantes e 

metodologias de pesquisa em dança com crianças pequenas em uma EMEI de São 

Paulo/SP, foram desenvolvidas propostas dançantes e metodologias de pesquisa em 
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dança com uma professora de Educação Infantil e 30 crianças de uma Escola Municipal 

de Educação Infantil (EMEI) da cidade de São Paulo, na qual a pesquisadora também é 

professora, que teve início em agosto e terminou em dezembro de 2017.  

O objetivo desse trabalho de brincadeiras dançantes com as professoras e as 

crianças foi compreender a importância das linguagens artísticas, em especial da dança, 

na Educação Infantil e para além dela, buscando escutar o que as crianças nos comunicam 

por meio de outras linguagens, ou seja, gestos, movimentos, brincadeiras individuais e 

coletivas, consciência dos movimentos corporais e tantas outras, linguagens essas que 

foram se revelando durante as atividades em dança propostas pelas crianças, professoras 

e pesquisadora.  

Além disso, realizo uma breve discussão sobre as condições de trabalho das/dos 

professoras/es e demais funcionárias/os da EMEI pesquisada, no que se refere à 

arquitetura inadequada, que não contribui para diminuir os sons produzidos pelas crianças 

durante o período em que estão dentro do prédio, tornando-se insalubre para aquelas/es 

que permanecem longos períodos dentro da instituição.  
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1. Caminhos da pesquisa: estudos sobre Dança e Infância 

Pesquisas recentes no campo da Educação Infantil18 mostram que, apesar dos 

avanços teóricos e políticos que buscam reconhecer as meninas e meninos pequenos, 

vivendo seu tempo presente, por meio de uma Pedagogia que respeite seus direitos de 

viverem suas infâncias plenamente nos espaços públicos, coletivos e educativos das 

creches e pré-escolas, ainda convivemos com concepções que as/os enxergam vivendo no 

tempo futuro. 

Essas concepções fundamentam-se numa perspectiva cronológica de 

progresso e de evolução linear dos sujeitos e têm como objetivo medir 

o desenvolvimento das performances das crianças a partir de modelos 

preestabelecidos e de teorias cognitivistas, aplicadas como padrão 

universal, sob a defesa da educação compensatória que objetiva 

preparar as crianças para o Ensino Fundamental (PRADO, 2015, 

p.178). 

Sayão (2008) afirma que é preciso aprender com as crianças sobre elas próprias, 

mas para isso é importante buscar conhecer os significados das dimensões aparentes ou 

simbólicas da educação dos corpos de meninas e meninos, quando estão juntos com outras 

crianças, com adultas/os, com os objetos e com os espaços e tempos destinados às 

crianças nas instituições educativas voltadas para a infância, analisando as construções 

culturais que se produzem sobre e a partir do corpo, incorporando, nesse sentido, outros 

modos de conceber e produzir o tempo. 

A temática aqui proposta não é inédita no campo da Educação, mas o que se 

observa é a fragilidade das instituições infantis e da formação de professoras/es na 

construção de culturas da infância, a partir das culturas infantis. É através da mediação 

com o outro que ensina, aprende e faz junto, que as crianças constroem seu mundo de 

cultura, que depende das/os adultas/os em alguns momentos, mas também da interação 

das crianças (PRADO, 2012; FERNANDES, 1979 e 2004), com elas próprias, inscritas 

em suas corporeidades expressivas, dançantes, teatrais, performáticas, em suas 

gestualidades e movimentos, em suas relações na diversidade e em suas brincadeiras, 

desde o nascimento (PRADO, 2015; GOETTEMS, 2012).  

                                                 
18 Como as desenvolvidas no Grupo de Pesquisa, do qual faço parte: “Pesquisa e primeira infância: 

linguagens e culturas infantis”, coordenado pela Profª Drª Patrícia D. Prado, FEUSP. 
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Para Bufalo (1997), o contato pele-pele é fundamental para que as crianças 

possam se relacionar com pessoas de diferentes características e possibilitar trocas e 

compartilhamento de experiências. Ela afirma ainda que a “vivência de jogos corporais 

possibilita uma maior abrangência de conhecimentos recíprocos entre adultas/os e 

crianças, e entre as crianças, o que, provavelmente, leva a uma maior interação afetiva, 

de aceitação e repulsa das pessoas neste convívio” (p.80). Entretanto, as professoras 

reconhecem nos seus corpos e nos das crianças possibilidades de construção de culturas? 

A fragilidade na formação das/os professoras/es é um obstáculo para que 

desenvolvam um trabalho que possibilite respeitar e valorizar as diferentes linguagens 

das crianças, por isso, segundo Faria e Richter (2009): 

Faz-se necessária uma outra formação profissional docente (formação 

+ pesquisa = inovação), também sofisticada, e uma pedagogia para a 

infância que não seja apenas sinônimo de ler e escrever, que não faça 

da palavra um atalho para o conhecimento (MALAGUZZI, 1988), com 

professores/as capazes de trabalhar com idades misturadas, em duplas 

de adultos sem hierarquia, alfabetizados nas cem linguagens, críticos 

das pedagogias espontaneístas e cognitivistas, superando os binarismos, 

o adultocentrismo, o sexismo, o racismo, enfim todos os preconceitos e 

desigualdades  (FARIA; RICHTER, 2009, p. 110). 

 

Observa-se nas recentes produções sobre Educação Infantil a necessidade de 

formação e de fundamentação teórica das/os professoras/es que atuam com meninas e 

meninos pequenos, para defender os direitos das crianças, de forma a não reproduzirem, 

nas instituições infantis, modelos de escolarização e de didatização do lúdico e das Artes.  

A formação docente da Educação Infantil também ocorre no dia a dia junto às 

crianças, possibilitando às professoras lidar com o “inusitado e com o imprevisto” 

(PRADO, 2007, p.10). “É preciso que as/os professoras/es se alfabetizem nas múltiplas 

linguagens das crianças, ou seja, choros, olhares, gestos, balbucios, risadas, silêncios, 

toques, falas, movimentos etc., não apenas através da fala” (PRADO, 2007, p.01).  

Não só as brincadeiras, mas as diversas linguagens manifestadas pelas crianças 

através de seus gestos e movimentos é que vão dando sentido à infância (SAYÃO, 2008). 

Como as professoras lidam com as gestualidades e expressões corporais das crianças? 

Para Bufalo (1997): 

É possível entender que os movimentos e as expressões corporais fazem 

parte de práticas sociais e não estão desvinculadas da manifestação 

cultural das etnias, sexos, idades e classes sociais. Pode-se considerar 

que há uma integração entre corpo e mente na linguagem pele-pele, o 
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que garante as próprias relações entre as pessoas das mais diferentes 

características e também as aprendizagens que decorrem desse contato 

(BUFALO, 1997, p.74). 

 

Nesse sentido podemos pensar que os movimentos e expressões corporais 

garantem uma troca de saberes e de conhecimentos das crianças com as/os professoras/es 

e vice-versa. Mas para que isso ocorra é necessário uma escuta e/ou um olhar sensível 

por parte das/os professoras/es. Estas/es estão atentas/os às expressões e ao que os corpos 

das crianças querem comunicar?  

A ideia do direito da criança à brincadeira não é uma novidade, como bem nos 

apresenta o documento do MEC “Os critérios para um atendimento em creches que 

respeite os direitos fundamentais das crianças, em um item específico sobre o direito das 

crianças à brincadeira” (BRASIL, 2009). Entretanto, o que se observa nas práticas 

pedagógicas na Educação Infantil (ANSELMO, 2013; GOETTEMS, 2013; PRADO; 

SOUZA, 2017) é a fragilidade de formação e de fundamentação teórica por parte das 

professoras que atuam na Educação Infantil para defender esse direito. Por isso mesmo 

acabam reproduzindo nas instituições infantis modelos de escolarização. 

Segundo Prado (1999):  

A noção de desenvolvimento psicológico, preocupada em analisar e 

avaliar as características das funções psíquicas e o desenvolvimento 

infantil, fornece seus critérios à educação infantil que, assim como todo 

o sistema escolar, agrupa e divide mais uma vez as crianças segundo a 

evolução de suas aptidões e capacidades cognitivas específicas, 

organizando-as de acordo com as exigências do mundo do trabalho nas 

sociedades capitalistas (PRADO, 1999, p.112). 

 

Vale ressaltar que no início do século XX os modelos tayloristas e fordistas 

influenciaram fortemente o modelo de escola que conduz ao aprendizado da obediência 

e da submissão, tanto ao sistema quanto àqueles/as que estavam nos patamares 

hierárquicos superiores. Dessa forma, a escola foi chamada a contribuir com a ideia da 

sociedade produtivista, reproduzindo no âmbito educativo o processo de atomização 

gerado na esfera trabalhista. Esse processo dificulta que docentes e estudantes possam 

atuar em direção a uma reflexão crítica sobre a realidade, reforçando uma forte concepção 

pedagógica centrada em métodos e técnicas para ensinar com o máximo de eficácia 

possível.  
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Em contrapartida a esse modelo de educação a Lei de Diretrizes e Bases, 5.692/96 

(BRASIL, 1996) prevê o ensino de Arte como conteúdo curricular e sugere a presença de 

diferentes linguagens artísticas, ou seja, artes visuais, música, teatro e dança na escola. 

Entretanto, muitas vezes quando é trabalhada com as crianças, as manifestações artísticas 

têm como objetivo final apenas as apresentações nas festas de fim de ano ou na Festa 

Junina, por meio de coreografias estereotipadas para apresentação aos pais e mães, 

privilegiando o produto e a reprodução de movimentos que nem sempre fazem parte do 

repertório expressivo das crianças. A didatização da dança, assim como das artes visuais, 

do teatro, através dos desenhos mimeografados e de encenações artificiais e decoradas, 

confirmam o processo de escolarização precoce dos corpos, pensamentos e emoções das 

crianças.  

Desta forma, fica evidente a necessidade de buscar a superação da didatização da 

dança, bem como das demais linguagens artísticas, uma vez que, segundo Scarpato 

(2001): 

A linguagem corporal não deve priorizar a execução de movimentos 

corretos a partir de um determinado padrão. Ao contrário, deve partir 

do pressuposto de que o movimento é uma forma de expressão e 

comunicação própria de cada indivíduo, objetivando torná-lo um 

cidadão crítico, participativo e responsável, capaz de expressar-se em 

várias linguagens, desenvolvendo a auto-expressão e aprendendo a 

pensar em termos de movimento (SCARPATO, 2001, p. 59 apud 

STRAZZACAPPA; MORANDI, 2006, p.73).  

 

De acordo com Laban (1978 e 1990), na escola não se deve procurar a perfeição 

ou a execução de danças sensacionais, mas a possibilidade de conhecimento que a 

atividade criativa da dança traz às crianças. Podemos estender essa concepção às crianças 

da Educação Infantil. Nesse sentido, a dança estereotipada, por sua vez, reforça o 

preconceito em relação ao gênero quando se excluem os meninos, por exemplo, e se 

destina às meninas expressões de movimentos delicados, ordenados, suave, etc. Segundo 

Finco (2010): 

As diferenças de gênero entre as crianças não se sobrepõem aos que 

elas têm em comum. Ainda que em graus, maneiras e culturas distintas, 

meninas e meninos têm em comum a capacidade de se expressar pelo 

corpo, a espontaneidade, a sociabilidade, o desejo, a curiosidade pelo 

novo, a excitação da ameaça, a criatividade e a imaginação, o alívio e a 

alegria da fuga. Possuem o desejo de brincar e de se expressarem por 

múltiplas linguagens. Reconhecer essas características das crianças, 

assim como valorizar, possibilitar e encorajar a sua expressão, é 
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fundamental para uma proposta pedagógica emancipatória, mais justa e 

igualitária (FINCO, 2010, p. 172). 

Para Assmann (1994), “somente uma teoria da corporeidade pode fornecer as 

bases para uma teoria pedagógica” (p.106). É impossível pensar em uma proposta ou 

teoria pedagógica sem pensar na corporeidade. É ela, portanto, que deveria servir de base 

para as teorias pedagógicas; entretanto, o que se observa na maioria das escolas de 

Educação Infantil é uma interdição à corporeidade, à emoção e à diferença (FRANCO, 

2001). 

Sabe-se que dentro de um modelo tradicional de educação existe certa resistência, 

aos processos de criação em dança e em teatro. Marques (1997) lembra-nos que, mesmo 

estando em um país dançante:  

[…] tanto o corpo como a dança ainda são cobertos por um mistério, 

um buraco negro que a grande maioria da população escolar ainda não 

conseguiu investigar, explorar, perceber, sentir, entender, criticar! Ou 

seja, embora não se aceite mais, muitas vezes até na prática, o pré-

conceito em relação ao contato com o corpo e com a arte, portanto com 

a dança, as gerações que não tiveram dança na escola muitas vezes não 

conseguem entender em seus corpos exatamente o que se propõe 

(MARQUES, 1997, p. 22). 

 

Se o Brasil carrega a imagem de um país da alegria, do carnaval, da brincadeira 

musical e da dança, por que a escola não traz o que há de melhor da diversidade cultural 

e das práticas sociais manifestadas no país e nas suas danças? Por que não pode ser um 

local de construção de cultura das realidades que estão presentes nesse contexto? Que 

dança as crianças vivenciam nas escolas? Onde elas entram nessas representações? Como 

e o que essa dança está expressando?  

Para Marques (1997), a escola pode servir como um parâmetro na sistematização 

e apropriação crítica, consciente e transformadora dos conteúdos específicos da dança e, 

por conseguinte, da sociedade. Seu papel seria o de não reproduzir, mas de 

instrumentalizar e de construir o conhecimento em/através da dança. A importância da 

dança na escola é vista pela autora como algo muito maior do que simplesmente para 

desenvolver a auto-expressão, o alívio de tensões, ou até mesmo sentir o íntimo da alma, 

tal qual defendem muitas/os dançarinas/os. Para ela, o conhecimento direto da dança 

através de vivências práticas permite um tipo diferenciado de percepção, discriminação e 

crítica não apenas da dança como também de suas relações com nós mesmos e com o 

mundo. 
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Strazzacappa (2001) afirma que o movimento corporal “possibilita às pessoas se 

comunicarem, trabalharem, aprenderem, sentirem o mundo e serem sentidos” (p.1). A 

dança em contextos educativos vai muito além da reprodução do que se vê na mídia, ou 

seja, ensinar e aprender a dança significa vivenciar, criar, expressar, brincar com o próprio 

corpo, deixando-se levar pela descoberta de inimagináveis movimentos, descobrindo no 

corpo que o que é certo pode estar errado e o que é errado pode estar certo. 

Miller (2012, p.49) convida-nos a pensar em um corpo presente, que se 

“[...]constrói por diversas estratégias e procedimentos diferenciados, cuja premissa é a 

escuta do corpo.” A autora inspira-se nos estudos de Klauss Vianna de educação somática, 

que consiste no desenvolvimento de técnicas corporais em que a/o praticante tem uma 

relação ativa e consciente com o próprio corpo, no processo de investigação, 

possibilitando a sua percepção, direcionando para a autorregulação em seus aspectos 

físico, psíquico e emocional. Vale ressaltar que a técnica Klauss Vianna “[...] mostra-se 

um caminho técnico para disponibilizar o corpo que dança, e não só uma preparação para 

fazê-lo (MILLER, 2012, p. 29). 

De acordo com Barbosa (2013), observa-se atualmente nas instituições de 

Educação Infantil o tempo do capital como uma pedagogia implícita e que as 

manifestações dessa pedagogia estão presentes em diversos elementos: na diminuição de 

tempo para as crianças brincarem, priorizando o tempo para desenvolver habilidades que 

as preparem para o futuro, no modo como são apressadas para atender aos horários das 

instituições, na fragmentação do tempo para a realização de atividades sem sentido 

pessoal e na priorização da realização de tarefas em que não é considerado o processo, 

mas sim o produto final.  

A regulação temporal que caracteriza a vida contemporânea com a 

tríade produção-acumulação-consumo atropela e desapropria o tempo 

da vida. Para dar conta dessa regulação são construídos nas escolas 

artefatos como cronogramas, horários, rotinas, que, ao invés de 

organizar o coletivo, mais o controlam. Um tempo que é vivido apenas 

como tempo cronológico, linear, sequencial. Todo o tempo investido 

livremente pelas crianças nas coisas que lhe dizem respeito […] é visto 

como perder tempo. Portanto, o que encontramos nas escolas infantis é 

a presença desse tempo característico das relações capitalísticas, que 

brutaliza a vida cotidiana e empobrece a experiência da infância 

(BARBOSA, 2013, p.216). 
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Segundo Thompson (1991, p.77), no sistema capitalista “[...] todo o tempo tem de 

ser consumido, comprado, posto em uso; é ofensivo das classes trabalhadoras permitir-

se-lhes simplesmente passar o tempo”.  

Bauman (2003) discute as mudanças que a sociedade moderna atravessa, desde o 

individualismo até as relações de trabalho, família e comunidade, onde o tempo e o espaço 

deixam de ser concretos e absolutos para serem líquidos e relativos. Para o autor a 

modernidade é delineada em um tempo e este tempo tem uma história associada. Ele faz 

uma análise global e sistêmica do sistema moderno, mostrando a “fluidez” como a 

principal categoria para analisar o estágio presente da era moderna, comparando-a com a 

“modernidade sólida”. Na pós–modernidade, intitulada pelo autor “modernidade 

líquida”, o tempo e o espaço deveriam ser emancipados de seus grilhões estanques e 

sólidos, uma vez que “os sólidos suprimem o tempo; para os líquidos, ao contrário, o 

tempo é o que importa” (BAUMAN, 2003, p.08).  

Para Bauman (2003), as instituições rígidas da modernidade sólida, como as 

instituições escolares, já não comportam os sujeitos ágeis, instáveis e mutantes, que vão 

sendo moldados no interior de novas experiências engendradas na modernidade líquida. 

Na modernidade líquida pode-se dizer que há um novo tipo de dominação, ou seja, o 

controle antes realizado (e, em muitas instituições, ainda permanece) por meio da rigidez, 

principalmente, através dos espaços. Agora, a “falta de tempo” é a justificativa para as 

novas formas de dominação através do tempo. O tempo é a regulação para o 

aprisionamento dos indivíduos.  

Foucault (1984), por sua vez, discute a questão dos “corpos dóceis”, realizando 

uma análise do controle dos corpos na sociedade industrial em que a disciplina imposta 

aos operários acaba por fabricar corpos submissos e exercitados. Esse pensador afirma 

que: 

Nas fábricas que aparecem no fim do século XVIII, o princípio do 

quadriculamento individualizante se complica. Importa distribuir os 

indivíduos num espaço onde se possa isolá-los e localizá-los; mas 

também articular essa distribuição sobre um aparelho de produção que 

tem suas exigências próprias. É preciso ligar a distribuição dos corpos, 

a arrumação espacial do aparelho de produção e as diversas formas de 

atividade na distribuição dos postos (FOUCAULT, 1984, p.132). 

 

O corpo intensamente modelado não tem forças para resistir ao controle que lhe é 

imposto. Pode-se dizer que a mesma disciplina questionada por Foucault (op.cit), que 
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torna o corpo capacitado para o aumento da produção, tende a diminuir sua resistência 

frente ao poder, ou seja, torna-se submisso e dócil. 

Na modernidade líquida, a docilização dos corpos não está mais necessariamente 

ligada à violência física, mas se estabelece por outro tipo de violência sobre o corpo – 

uma “violência simbólica”, como afirma Bourdieu (2002, p. 50). Essa violência se 

manifesta concretamente na fragmentação do tempo nas instituições escolares e 

subjetivamente por meio de um olhar de reprovação e também da proibição da expressão 

corporal, do movimento, dos gestos, dos sons etc. 

Na maioria das instituições de Educação Infantil, observa-se uma corrida contra o 

tempo, o tempo da produção, o tempo fragmentado, o tempo do capitalismo; “a divisão 

do tempo torna-se cada vez mais esmiuçante” (FOUCAULT, 1984, p. 137). Além disso, 

“os procedimentos disciplinares revelam um tempo linear cujos momentos se integram 

uns nos outros, e que se orienta para um ponto terminal e estável. Em suma, um tempo 

evolutivo.” (FOUCAULT, 1984, p.145) 

Segundo Prado (2015): 

O tempo da infância e a sua temporalidade, ou seja, o tempo da infância 

vivido e experimentado pelas crianças é social, síntese de múltiplos 

esquemas do tempo, compartilhado e construído nas relações e através 

delas. Mesmo funcionando como referência para as temporalidades de 

cada criança [...] determina e é determinado pelos ritmos sociais e 

coletivos [...] (PRADO, 2015, p. 69). 

 

Barbosa (2013, p.215) afirma que “é o tempo que nos oferece a dimensão de 

continuidade, de durabilidade, de construção de sentidos para a vida […]. Mas é também 

o tempo que irrompe […] desvia, flexiona outros modos de ser, ver e fazer.” Conhecer 

outras concepções de tempo, através do estudo de outras culturas, “pode nos ajudar a 

pensar sua interação com modelos de educação e escola e os modos como são oferecidas 

às crianças as experiências de infância” (p.217) 

Em minhas experiências formativas de estágios em Educação Infantil e durante 

minha graduação em Pedagogia FEUSP conheci inúmeras instituições educativas 

públicas e privadas da cidade de São Paulo/SP que estabeleciam uma jornada rotineira 

para as crianças, com atividades fragmentadas e controladas em espaços e tempos 

impostos. Em muitas delas, as crianças ficavam a maior parte do tempo sentadas nos 

espaços fechados das salas, realizando atividades de letramento. Por que dividir o tempo 

dessa maneira? Por que essa necessidade de escolarizar a infância? 



32 

 

De acordo com Mello (2010), introduzir a criança antes dos seis anos de idade à 

linguagem escrita de forma técnica, em que não há motivos geradores de sentido, acarreta 

atividades longas e cansativas, em detrimento da brincadeira, central na Educação Infantil 

(BRASIL, 2009). É por meio dela, que as crianças conhecem o mundo e se expressam. 

Antecipar a escrita retira das crianças os tempos do parque, os tempos livres, os tempos 

de viverem a infância e de se relacionarem com outras crianças. 

 A história da escrita na vida das crianças começa com a vontade de se 

expressarem, de se comunicarem. Todas as propostas de expressão por meio de diferentes 

linguagens precisam ser provocadas e cultivadas, se quisermos que as crianças se 

apropriem da escrita, nos anos iniciais do Ensino Fundamental, como leitoras críticas, 

ativas, criadoras, transgressoras, resistentes e expressivas, assim como revelam na 

Educação Infantil – leitoras do mundo e não somente das palavras. 

Segundo Britto (2005), o grande desafio da Educação Infantil, ao invés de se 

preocupar em ensinar as letras está exatamente, numa perspectiva redutora de 

alfabetização (ou de letramento) e busca construir as bases para que as crianças possam 

participar criticamente da cultura escrita, conviver com essa organização do discurso 

escrito e experimentar de diferentes formas os modos de pensar escritos. Ou seja, oferecer 

condições para que as crianças possam se desenvolver como pessoas plenas e de direito 

e, dessa maneira, participarem criticamente da sociedade de cultura escrita. E para além 

disso provocar, no momento presente, uma cultura dançante a partir das proposições das 

crianças, em busca da descoberta de seus corpos, de suas origens, compreendendo os 

significados de suas produções culturais valorizando suas capacidades criadoras e 

inventivas. 

As propostas em dança presentes em algumas instituições de Educação Infantil 

tratam essa linguagem como meio de reprodutibilidade acrítica, restringindo esse campo 

de atuação. Para Mundim (2014), se as escolas não inserem a dança como campo de 

conhecimento e produção de um saber sensível em seus currículos, os processos 

formativos tenderão a continuar privilegiando o aprendizado intelectualista, estruturado 

por meio de um pensamento cartesiano e desprovido de um aprofundamento experiencial 

dos sentidos, não proporcionando assim um olhar para o corpo a partir da sensibilidade e 

de suas descobertas criativas. 

Desta forma, pode-se pensar em uma educação para as crianças de 0 a 5 anos e 11 

meses, em que a escolarização precoce, associada ao encadeamento de um tempo linear, 

seja repensada com base na centralidade das dimensões dos corpos, dos movimentos e 
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gestualidades, das linguagens expressivas e performáticas de crianças e professoras/es, a 

favor de um tempo artístico, um tempo presente, um tempo da infância que dança.  

Os objetivos gerais da pesquisa foram, portanto, conhecer quais as contribuições 

da dança no contexto da Educação Infantil, para a construção de uma Pedagogia que 

valorize e respeite o direito ao tempo das crianças, investigando se as linguagens 

dançantes podem contribuir para a não dissociação do corpo e mente de crianças e 

professoras/es (SAYÃO, 2008), e contribuir para consolidar uma educação 

descolonizadora dos corpos, dos movimentos, das brincadeiras e de diferentes formas de 

expressão artística como fundamentos educativos das Creches e Pré-Escolas, e 

emancipadora de professoras/es e crianças.  

 Como objetivo específico, pretendeu-se observar e desenvolver metodologias de 

pesquisa com crianças e com professoras/es que as reconheçam como sujeitos de direitos, 

evidenciando as diversas linguagens das crianças e de seus corpos em favor de tempos e 

espaços artísticos rompedores com a experiência do tempo linear que tem se revelado nos 

espaços de Educação Infantil e das relações no âmbito do capitalismo. 

A presente pesquisa teve como campos teóricos a Pedagogia da Infância e da 

Educação Infantil e Ciências Sociais, destacando a Sociologia da Infância e a 

Antropologia, na interface com as Artes na infância, em especial com a dança. Com base 

na pesquisa qualitativa de abordagem etnográfica (PRADO, 2009, 2011), busquei 

conhecer as vivências e trazer as danças, brincadeiras, desenhos, invenções e criações de 

meninas e meninos, e de sua professora, que realizou uma proposta educativa pioneira 

em dança, há 16 anos, em uma das Creches/Pré-Escolas da USP.   

Para isso, a escolha pela pesquisa qualitativa de abordagem etnográfica justifica-

-se pelo diálogo entre metodologia e epistemologia, o que proporciona uma melhor 

análise do objeto de estudo a partir da observação participante nas propostas em dança 

realizadas por uma professora de dança e duas turmas de crianças pequenas, em uma das 

Creches/Pré-Escolas da Universidade de São Paulo. Além do registro em caderno de 

campo, fotografias e filmagens em vídeo, foram realizadas conversas informais com as 

crianças, famílias e demais profissionais. 

Em um segundo momento da pesquisa, optou-se pelo desenvolvimento de 

propostas e atividades de dança para/com as crianças, professoras e pesquisadora em uma 

EMEI, na cidade de São Paulo, com registro em caderno de campo e por meio de 

fotografias e filmagens em vídeo feitas por mim e outras feitas pela professora da turma 

com a qual foi realizada a pesquisa. O objetivo desse trabalho com a professora, crianças 
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e pesquisadora foi o de compreender a importância das linguagens artísticas, em especial, 

da dança, na Educação Infantil e para além dela.  

De acordo com Menga Ludke e Marli André (1986), dentre os critérios da 

abordagem etnográfica elencados por Wolcott (1975), destaca-se a combinação de vários 

métodos de coleta, dois deles básicos: a observação direta das atividades do grupo 

estudado e as entrevistas com informantes para coletar suas interpretações e explicações 

do que ocorre em seus grupos (FIRESTONE; DAWSON 1981 apud LUDKE; 

ANDRÉ,1986). 

A “observação participante”, tão cara aos antropólogos, ainda que 

corretamente criticada, em seus limites, por Dascal (1991), nem por isso 

pode ser tomada como procedimento metodológico cujos resultados 

devam ser considerados como definitivos para a análise etnológica. A 

Antropologia não aposta todas as suas cartas em uma única modalidade 

de abordagem. A rigor, a observação participante cumprirá bem o seu 

papel à medida em que puder oferecer ao pesquisador a oportunidade 

de exercitar a interpretação compreensiva sobre os excedentes de 

significação provenientes dos dados empíricos a que teve acesso. 

Trabalhar sobre dados originários de simples observação e entrevistas, 

organizando-os em nível de modelos- como, por exemplo, fazem os 

estruturalistas-, assegura ao antropólogo um conhecimento bem mais 

controlável do que teria caso se limitasse exclusivamente ao caráter 

intimista da observação participante (CARDOSO de OLIVEIRA, 2000, 

p.159). 

 

O trabalho com a dança na Educação Infantil é um tema ainda muito incipiente 

nos meios acadêmicos e nas instituições de Educação Infantil. Entretanto, nos últimos 

anos, percebe-se um aumento de interesse neste campo do conhecimento e também, por 

parte das/os artistas bailarinas/os, uma preocupação em pensar nas especificidades da 

infância para a criação de espetáculos de dança para crianças.  

Pelo fato de a bibliografia nesse campo de pesquisa ser escassa no Brasil, a busca 

por autoras/es estrangeiras/os (BAUMAN, 2003), (BOURDIEU, 2002), (EDWARDS, 

1999), (FOUCAULT, 1971; 1984), (LABAN, 1978; 1984), entre outras/os, tem sido 

imprescindível para subsidiar a minha pesquisa, problematizando os dados coletados à 

luz de suas concepções. Por esse motivo busquei em Freire (1987; 1997; 1980; 2000, 

2008) fundamentação para refletir sobre os processos de emancipação e descolonização 

da Educação. Entendo que, por se tratar de um autor brasileiro, suas contribuições teóricas 

permitem estabelecer um diálogo com os autores estrangeiros para entender a realidade 

brasileira.  
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A articulação das ideias dessas/es autoras/es, na interface com a dança, permitiu-

me encontrar formas de resistência aos tempos do capital e de respeito às especificidades 

da infância, entendendo que as crianças produzem suas próprias culturas (PRADO, 2012), 

através de seus processos criativos e artísticos, seja pintando, desenhando ou dançando 

(GOBBI, 2011). 

O objeto dessa pesquisa teve início com a investigação da dança e o teatro na 

formação para futuras/os professoras/es da Educação Infantil, que tinham por objetivos 

investigar as experiências da dança e do teatro na formação dessas/es futuras/os 

profissionais, refletir e vivenciar a dimensão brincante, discutir sobre a construção dos 

corpos nas danças e teatros das culturas infantis no sentido de consolidar uma Pedagogia 

dos corpos, dos movimentos, das brincadeiras e de diferentes formas de expressão 

artística como fundamentos educativos das creches e pré-escolas.  

Os dados analisados no meu trabalho de Iniciação Científica (GOETTEMS, 2012) 

revelaram e confirmaram a importância das experiências formativas teóricas e práticas 

em dança e teatro para a formação docente, no sentido da reconstrução das dimensões 

corporais, criativas e poéticas, no reconhecimento de limitações e no enfrentamento dos 

desafios propostos pela disciplina “Artes e Educação Infantil II: dança e teatro”, 

incorporando elementos científicos, técnicos e expressivos, e aprofundando uma 

Pedagogia da Educação Infantil de corpo inteiro. 

Desde então assisti a vários espetáculos19 de dança para crianças destinados ao 

público infantil e adulto, entre 2014 a 2018, além de participar de oficinas ligadas à dança 

e ao corpo, como citadas anteriormente na apresentação desta pesquisa, que foram 

fundamentais para as análises e refinamento de minha problemática, mergulhando em 

distintas propostas nesta linguagem artística e observando as formas de envolvimento de 

crianças e artistas durante os espetáculos.   

                                                 
19Dentre eles destaco: Espetáculo para o público adulto: “Tria”, da Companhia de Dança 

Caleidos, dirigido por Isabel Marques, apresentado em 2014, no Instituto Caleidos, em São 

Paulo/SP. “D’Existir”, com direção, concepção e atuação de Mariana Muniz, apresentado em 

fevereiro de 2016, no Conjunto Nacional, em São Paulo/SP. “Escuro Visível”, da Companhia de 

Dança Núcleo Artérias, dirigido por Adriana Grechi, apresentado em maio de 2016, na 

FUNARTE (Fundação Nacional de Artes) São Paulo/SP.   

Espetáculo para crianças: “Ninhos–performance para grandes pequenos.”, da Companhia de 

Dança Balangandança, apresentado em setembro de 2016, no SESC Bom Retiro, São Paulo/SP, 

e “O tal do quintal”, dirigido pela mesma companhia e direção, apresentado em maio de 2017, 

em São Paulo/SP. “Presente! Feito da gente”, dirigido pela mesma companhia, apresentado em 

junho de 2018 no SESC Consolação, São Paulo/SP. 
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Por intermédio de leituras realizadas durante a graduação conheci o trabalho da 

bailarina Georgia Lengos que é diretora da Cia Balangandança e investigadora da 

infância, na interface com a dança. Participei do curso teórico oferecido por ela, “História 

da Dança no Brasil”, organizado em módulos temáticos – “Movimentos da Infância: uma 

proposta em Dança Contemporânea”20, que me aproximou da concepção de infância da 

artista, como ela percebe as crianças em cena e fora dela, em seus processos criativos e 

para conceber os espetáculos. Os eixos norteadores da Companhia são: 

Pensar no corpo, no brincar e no respeito pela criança. Os estudos que 

fundamentam suas práticas envolvem a observação21, a reflexão e a 

escuta da criança em seus processos e comunicação com o público, 

além da realização de estudos sobre o desenvolvimento cognitivo e 

motor, educação, arte contemporânea e estética (Caderno de campo, 

14/06/2016). 

  

Para me aprofundar no trabalho realizado pelo Balangandança, conheci alguns de 

seus espetáculos. Durante a observação dos espetáculos, atentei-me não somente às/aos 

artistas, mas também e, especialmente, às crianças e suas/seus responsáveis – o que 

faziam durante a apresentação, de que forma participavam, comunicavam-se ou não, 

como as/os artistas demonstravam lidar com estas linguagens, antes, durante e ao final 

dos espetáculos. Observei também os cenários, o enredo, as narrativas e as performances 

das/os artistas, além das relações estabelecidas com a plateia. A partir da observação dos 

espetáculos houve um posterior registro em caderno de campo22, o que me proporcionou 

ampliar o olhar da dança para e com as crianças, multiplicando, dessa forma, o meu 

interesse sobre as linguagens artísticas da dança. 

Todas essas vivências me prepararam para chegar ao campo de pesquisa, em uma 

das Creches/Pré-Escolas da Universidade de São Paulo/SP, e acompanhar o trabalho de 

dança realizado por uma professora de dança com um grupo de meninas e meninos de 5 

anos de idade. O campo foi escolhido por nele haver uma professora formada em 

Magistério e em dança, que há 16 anos desenvolvia propostas em dança com as crianças, 

                                                 
20 O curso foi realizado nos dias 07, 14, 21 e 28 de junho de 2016 das 19:30h às 22:00h no MUD 

– Museu da Dança em São Paulo/SP. 
21Georgia Lengos observava e estudava os movimentos das crianças, nas brincadeiras entre elas, 

nas praças públicas, como também nos recreios do Colégio Vera Cruz, na cidade de São Paulo/SP, 

em 1996, fotografando e filmando. 
22Esse roteiro de observação do espetáculo, seguido das análises teóricas, partiu das propostas do 

curso da disciplina optativa “Artes e Educação Infantil II: dança e teatro”, citada na apresentação 

desta pesquisa.  
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atuando nesta mesma Creche/Pré-Escola há 32 anos. Essa professora também era a 

responsável pela organização das festas e das saídas com as crianças, além de realizar 

palestras e oficinas sobre corpo, dança e brincadeira, junto às demais professoras e 

profissionais da creche, durante as reuniões pedagógicas.  

Em 2000, a mesma professora apresentou um projeto para a creche intitulado: 

“Dança Criativa”. 

Começamos eu, com a ajuda de mais uma professora, que está aí até 

hoje, na creche, a fazer a atividade de dança uma vez por semana, e 

deu muito certo! Era uma dança mais quadradinha, ou seja, tudo que 

eu aprendia lá na Faculdade de Dança eu trazia para cá. Eu fui 

construindo esse projeto ao longo dos anos23 (Entrevista com a 

professora, 04/11/2016). 

Com o passar do tempo a professora foi se aproximando de novos referenciais 

teóricos como Laban (1978; 1990):  

Tinham muitos conceitos do Laban, que era a de explorar os níveis, as 

ações, intuitivamente ia fazendo um pouco isso. [...]Laban abre a  

possibilidade de sistematizar mais essa questão do corpo e eu acho que 

é a maior referência do meu trabalho, mas soma-se a isso outros 

teóricos ligados à questão da eutonia e da educação somática  

(Entrevista com a professora, 04/11/2016). 

Quando a professora começou a desenvolver o trabalho de dança na Creche/Pré-

Escola pesquisada, não contava com o apoio das professoras de sala. Foi um longo 

processo de formação, como podemos ver em seu relato a seguir: 

Tem um grupo de professoras que está aqui na creche há muitos anos 

e da mesma forma que eu fui construindo esse trabalho com as crianças 

também foi sendo construído com esse grupo de professoras [...] mas 

foi muito difícil, pois o que é o comum: “Ah, tem aula de dança, então, 

vou fazer o meu planejamento”. Desconstruir essa lógica foi muito 

difícil, mas hoje, elas acompanham e até gostam[...]Eu conheço bem 

todas as crianças, mas as professoras são as que ficam a maior parte 

do tempo junto com elas, são autoridades. São as principais 

referências, portanto, a presença delas é fundamental (Entrevista com 

a professora, 04/11/2016). 

 

Marques (2010) também traz elementos que contribuem para pensarmos na 

formação docente da Educação Infantil que envolve propostas em dança. Questiona se 

                                                 
23 Optei por grafar minhas anotações pessoais e entrevistas diferentemente das demais 

transcrições. 
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seria possível as/os professoras/es levarem as crianças a dançar se não possuírem 

experiências artísticas em dança. Quais os limites de uma formação que visa, 

primordialmente, a escolarização das crianças em detrimento das vivências artísticas? 

Para ela, as/os professoras/es também necessitam de experiências corporais para se 

apropriarem das linguagens dos corpos e desenvolverem proposições em dança para e 

com as crianças.  

Ainda para a mesma autora (MARQUES, 1997), a formação de professoras/es 

deve ir além da formação teórica, sendo necessária uma formação voltada para as Artes 

em geral, ampliando assim, universos e repertórios culturais. Para tanto, os cursos de 

formação de professoras/es precisam oportunizar processos criativos de/em formação, 

através da dança, do teatro, da música, dentre outros.  

Strazzacapa e Morandi (2006) afirmam que não é necessário que a professora, ao 

desenvolver propostas em dança com as crianças, seja uma exímia dançarina. Entretanto, 

afirma que é preciso possuir uma sensibilidade para a dança, ter visto, sentido e 

experimentado processos de criação em dança, assim como as propostas desenvolvidas 

pela professora com quem foi realizada a pesquisa, junto às/aos colegas. 

Iniciei a primeira pesquisa de campo no dia 21 de março de 2016, acompanhando, 

até meados de dezembro desse mesmo ano, dois grupos de crianças de 5 anos de idade e 

a professora de dança. A cada semana, os grupos (Tornado e Vulcão)24, se alternavam. 

Em cada grupo havia aproximadamente 12 crianças. A frequência e o período das 

observações foram de uma vez por semana, durante 60 minutos. Participei da Festa Junina 

e da festa de encerramento do ano, além de algumas atividades de ensaio e de preparação 

para as festas, com a participação das famílias das crianças. 

A professora e as crianças me convidaram a participar das propostas em dança e, 

no primeiro semestre de 2016, participei de todas as atividades junto com elas, realizando, 

posteriormente, registros em caderno de campo, visto que a observação participante 

permite também um registro de corpo inteiro e uma maior proximidade do campo 

pesquisado. A cada dia de atividade a professora escolhia uma das crianças para fazer o 

registro, em forma de desenho, do que tinha sido desenvolvido naquele dia.  

No segundo semestre de 2016, conversei com as crianças e com a professora, 

pedindo licença para fotografá-las durante as atividades, além da autorização prévia das 

                                                 
24 No início do ano as crianças escolhem um nome para o seu grupo por meio de votação e, a 

partir desse nome, são criados os projetos e desenvolvidos no decorrer do ano. 
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famílias e da professora. A partir daí, iniciei o registro fotográfico das propostas 

observadas e já não participava tanto das oficinas quanto no primeiro semestre. Estas duas 

formas distintas de observação foram fundamentais para a pesquisa, pois trouxeram, 

também, diferentes experiências e conhecimentos.  

Em relação ao uso da fotografia, concebida aqui como um documento, é 

importante lembrar que a descrição de uma imagem nunca é completa, pois a imagem 

retratada, por si só, não responde sobre ela. É apenas um recorte, um olhar, uma intenção 

de quem registrou determinado momento. Para Gobbi (2011, p.1220), a fotografia 

utilizada como fonte para pesquisa não significa necessariamente que seja testemunho 

empírico ou verídico, mas sim, “como algo que colabora com a produção do 

conhecimento e, como tal, pode ser tratada como representação social, produto material 

e segmento de relações sociais, evidenciando-as”.  

É imprescindível, dessa forma, o olhar de estranhamento para com as imagens, ou 

seja, cultivar um olhar crítico para que estas “não sejam incorporadas de modo 

conservador ou mesmo passando os olhos de forma alienada, que pouco investigam as 

imagens vistas o que está em seu redor no processo de sua constituição” (GOBBI, 2011, 

p.1220). A autora lembra-nos ainda que a fotografia não pode ser considerada como uma 

cópia da realidade, mas como representação da mesma; entretanto, não deixa de ser uma 

fonte documental. Desta forma, as imagens selecionadas não irão substituir o texto 

escrito, mas podem ser vistas como uma das fontes documentais da pesquisa. 

Quanto aos desenhos feitos pelas crianças, parti da concepção de que eles: 

[...] são também fontes históricas, que nos informam sobre as crianças, 

do ponto de vista de sua inserção em diferentes contextos e períodos da 

história (GOBBI, 2010, p.07). 

Assim como Gobbi (2014), tenho buscado conceber os desenhos das crianças 

pesquisadas como artefatos culturais e como documentos históricos que contribuem para 

o reconhecimento de lógicas de construção de culturas naquilo que caracteriza a infância. 

Por isso, acredito que ainda precisam ser vistos com rigor e cuidado, assim como as 

fotografias, para que permitam conhecer quem os fez, as narrativas apresentadas e suas 

lógicas, já que: 

O fato de terem sido criados sem a intenção documental não os 

destituem do peso histórico e não os livram de documentar e guardar 

memórias de infância e seus conhecimentos sobre diversos contextos 

sociais e culturais (GOBBI, 2014, p.154). 
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A pesquisa de campo foi realizada com o consentimento livre e esclarecido da 

professora de dança, (APÊNDICE 2), das mães e pais das crianças da Creche/Pré-Escola 

pesquisada, autorizando o uso de imagens de menor de idade (APÊNDICE 3), respeitando 

os requisitos éticos tais como participação voluntária, linguagem clara e acessível, 

confidencialidade das informações, privacidade dos sujeitos e retorno da pesquisa.  
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2. Creches/Pré-Escolas da USP/SP: resistência e referência na Educação 

Infantil 

O Reitor tá doente, doente da cabeça, 

doente do pé, doente do coração,  

Nunca veio brincar com a gente, dançar 

com a gente, não conhece as creches não, 

 Nunca veio brincar com a gente, 

dançar com a gente, não sabe o que é 

educação. 

 Ele gasta dinheiro com obra inútil, um 

dinheirão, 

 Salário acima do teto, um dinheirão, 

 Contratos sem licitação, um dinheirão, 

 Deixe as creches que gastam um 

pouquinho, fazer os trabalhos de 

multiplicação, 

 Já ganharam muitos prêmios, são 

reconhecidas no Brasil e por esse mundão.  

Seu Reitor, você não é dono de nada,  

As creches estão aqui há mais de trinta 

anos,  

Seu reitor, você vai embora logo 

 E as creches vão continuar aqui!25 
 

 

As Creches/Pré-Escolas da Universidade de São Paulo foram criadas a partir da 

mobilização de funcionárias, docentes e alunas que eram mães e estavam interessadas em 

construir um espaço de Educação Infantil que respeitasse os direitos à educação e o 

cuidado com a brincadeira como critérios previstos no documento do MEC (BRASIL 

1995 e 2009). 

A primeira Creche/Pré-Escola da Universidade de São Paulo foi fundada em 1982, 

na cidade de São Paulo e, com o passar do tempo, foram criadas outras unidades, de 

acordo com a necessidade de ampliação. Atualmente, a USP possui seis Creches/Pré-

Escola, três na capital, uma em Ribeirão Preto/SP, uma em São Carlos/SP e uma em 

Piracicaba/SP. As cinco primeiras são administradas pela Superintendência de 

Assistência Social da USP dentre elas, mais antiga, conhecida como Creche/Pré-Escola 

Central, localiza-se no campus do Butantã, em São Paulo e foi criada em 1982. A de 

Ribeirão Preto/SP, chamada Carochinha, foi aberta em 1985. 

                                                 
25 Música criada em janeiro de 2017 pelas famílias, funcionárias/os e crianças para ser tocada e 

cantada durante as passeatas de protesto contra o fechamento da Creche/Pré-Escola Oeste.  
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Durante todo esse tempo, estas Creches/Pré-Escolas foram constituindo-se em 

modelo inspirador para outras creches e pré-escolas de todo o Brasil, servindo (e ainda 

servem) como campo de investigação para as mais diversas áreas do conhecimento, e têm 

produzido inúmeros trabalhos de pesquisas científicas, como dissertações e teses 

apresentadas em congressos em várias regiões do Brasil e do mundo. 

As Creches/Pré-Escolas da USP têm acumulado, ao longo dos anos de sua 

existência, uma extensa produção acadêmico-científica e são referências fundamentais 

para a comunidade acadêmica, para os avanços científicos e para as lutas políticas e 

sociais (ANSELMO, 2018). Um levantamento realizado, constatou que, no período de 

2009 a 2014, as Creches/Pré-Escolas da USP participaram ou contribuíram como campo 

de pesquisa para a realização de 99 Teses de Doutorado, para Dissertações de Mestrado 

ou para Iniciações Científicas (COMISSÃO, 2015). Além disso, as/os profissionais das 

creches foram autoras/es de 182 trabalhos apresentados em eventos acadêmico-        

científicos.  

No que se refere à contribuição para o Ensino, as cinco creches da USP receberam, 

entre 2009 e 2014, 681 estagiárias/os dos mais diversos cursos, como Pedagogia, 

Educação Física, Psicologia, Enfermagem, Terapia Ocupacional, Nutrição, Odontologia, 

Fonoaudiologia e Música. No que se refere à Extensão e Cultura universitária, apenas 

nestes cinco anos (2009-2014), as Creches/Pré-Escolas uspianas, que mantêm um 

programa semanal de visitação externa, receberam mais de 6.600 pessoas vindas de todo 

o Brasil e do exterior (COMISSÃO, 2015). 

No dia 16 de setembro de 2016, fui convidada para participar da mesa redonda 

intitulada “Interidades”, no XIV Encontro de Creches da Universidade de São Paulo. Esse 

encontro ocorreu em um contexto de resistência e em um clima de instabilidade em 

relação ao possível fechamento das creches da USP ou de algumas delas. O tema 

“Interidades” deve-se ao fato de que, com a diminuição do número de crianças por turma, 

devido ao encerramento das matrículas nas creches, no início de 2015, houve a 

necessidade de se repensar a organização das crianças dentro dos espaços e dependências 

das creches. 

Em 2015, a USP colocou em prática um Programa de Incentivo à Demissão 

Voluntária (PIDV), que acarretou a perda de profissionais que atuavam nas creches, 

dentre elas/es, a professora de dança pesquisada, ao final de 2016. Embora a própria 

Universidade tenha facilitado a saída destas/es profissionais, passou a apresentar este fato 

como justificativa para não matricular novas crianças. 
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Até 1982, a Universidade de São Paulo seguia contratando “técnicos de apoio 

educativo” para atuar como professoras/es em todas as suas Creches/Pré-Escolas. Como 

fruto da luta das/dos trabalhadoras/es, em 2013 a Lei Estadual nº 1.202 foi aprovada. 

Assim, as/os técnicas/os de apoio educativo que tivessem a habilitação necessária, 

conforme a LDB (1996), passariam à categoria de Professoras/es de Educação Infantil - 

PROFEI/USP, Lei 1.20226 (de 24 de junho de 2013), que ainda aguarda sua implantação. 

Em junho de 2016, período em que estava realizando a pesquisa de campo, 

participei da Festa Junina Arraiato (arraial + ato). Nos anos anteriores, esta festa tinha 

sido realizada nas dependências da creche; entretanto, nesse ano foi realizada na parte de 

fora da creche para que a comunidade conhecesse o trabalho desenvolvido e, também, 

como uma forma de protesto contra as ações sorrateiras da reitoria que poderiam extinguir 

as Creches/Pré-Escolas da USP. Temos como exemplo o ocorrido com a Creche/Pré-

Escola Oeste: no dia 16 de janeiro de 2017, período de férias das crianças, professoras/es 

e funcionárias/os receberam um e-mail, enviado pela reitoria, notificando que a unidade 

seria fechada.  

Atualmente, mesmo com capacidade de atendimento de 700 crianças, todas as 

Creches/Pré-Escolas da USP atendem pouco mais de 20027.  

Com base em informações do IBGE28, até o ano de 2013 apenas 27,9% das 

crianças brasileiras frequentavam creches. A falta de vagas em creches públicas é um 

problema que vem se repetindo ao longo dos anos, provocando filas de espera em várias 

regiões do país. Por esse motivo, não se justificava o fechamento de uma das Creches/Pré-

Escolas da Universidade de São Paulo/USP. Funcionárias/os e familiares decidiram 

ocupar o espaço devido à ameaça de despejo e à falta de diálogo por parte da reitoria. 

A Creche/Pré-Escola Oeste foi ocupada pelas famílias, funcionárias/os e 

estudantes, movimento que foi intitulado “Creche Aberta” e produziu vários eventos 

                                                 
26Lei complementar 1202/13. Lei Complementar n 1202, de 24 de junho de 2013. Artigo 2º - Os 

atuais servidores ocupantes de empregos públicos pertencentes à categoria profissional de 

Educador e aqueles pertencentes à categoria profissional de Técnico de Apoio Educativo, que 

sejam portadores da habilitação exigida pela Lei federal nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996, em 

exercício de funções de magistérios, lotados nas Unidades de Educação Infantil da Universidade 

de São Paulo, passarão a integrar a categoria de Professor de Educação Infantil PROFEI/USP. 

Disponível em: <governo-sp.jusbrasil.com.br>. Acesso em: 30 jan. 2017.  
27Informações obtidas por meio do blog: Espaço informativo criado pela Comissão Creches 

Mobilizadas USP, formada por mães, pais, professoras/es e funcionárias/os das Creches da USP. 

Disponível em: <http://www.pelascrechesdausp.com/>. Acesso em: 4 dez. 2017. 
28 Informação obtida no site: <http://www.observatoriodopne.org.br/videos/502>. Acesso em: 6 

fev. 2017. 

http://www.pelascrechesdausp.com/
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culturais: debates com a presença de educadoras/es e pesquisadoras/es de diferentes áreas 

do conhecimento, muitas/os delas/es que já realizaram ou realizam pesquisas na creche, 

além de brincadeiras, contação de histórias, dança, teatro, artes circenses, entre outros. 

Depois de muita luta, a Creche/Pré-Escola Oeste conseguiu uma decisão judicial 

que obrigava o reitor a reabrir a creche. No entanto, no dia 06 de abril de 2017 as/os 

funcionárias/os foram surpreendidas/os pela visita de uma Oficial de Justiça, 

acompanhada da Guarda Universitária, de um advogado da Procuradoria Geral da USP e 

da Polícia Militar, com o objetivo de informar sobre a Reintegração de Posse pedida pela 

USP, descumprindo a decisão judicial. 

Até o final de 2018, ano de conclusão dessa pesquisa, a Creche Oeste continua 

fechada e as crianças e as/os profissionais que estavam na Creche/Pré-Escola Oeste foram 

transferidas/os para a Creche/Pré-Escola pesquisada.  

Entrevistas com funcionárias/os e professoras/es durante o ano de 2017 

(ANSELMO, 2018) revelaram que as manifestações pacíficas pelos direitos das crianças 

foram respondidas de forma truculenta e violenta, e destacaram o quanto a transição para 

a outra unidade foi conflituosa. Além disso, a Creche/Pré-Escola que recebeu as crianças 

e as/os professoras/es foi nomeada pela reitoria de Creche Unificada que, de acordo com 

as pessoas entrevistadas, “não leva em consideração a história de cada instituição” 

(ANSELMO, 2018). 

2.1. Contexto político nacional e municipal 

A presente pesquisa de mestrado desenvolve-se em um complexo momento 

político nacional. Estamos sob um governo federal instituído por meio de um golpe civil 

iniciado com o impeachment da presidenta Dilma Rousseff, reeleita para o seu segundo 

mandato em 2014, deixando o país nas mãos de um governo ilegítimo, que teve à frente, 

de setembro de 2016 a dezembro de 2018, o vice-presidente Michel Temer. 

A partir de 2013 houve uma recorrência de protestos em massa no país levantando 

temas como corrupção política, má qualidade dos serviços públicos, gastos públicos com 

grandes eventos esportivos entre outros assuntos29.  

                                                 
29 A recorrência de protestos em massa desde 2013, a reeleição apertada de Dilma Rousseff em 

2014, a desintegração da base governista no Congresso Nacional e a adoção de um ajuste fiscal 

que protegia as elites econômicas em 2015 foram sinais do encerramento do ciclo “lulista” da 

economia política brasileira, ou seja, do fim desse ciclo político de conciliação de classes no 

Brasil. (MANCEBO, 2017, p. 877). 
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Segundo Mancebo (2017) os mandatos de Luiz Inácio Lula da Silva (2003-2011) 

e o de Dilma Rousseff (2011-2016), ambos do Partido dos Trabalhadores (PT), ampliaram 

as políticas sociais compensatórias, o que trouxe melhorias para os setores sociais mais 

empobrecidos. Entretanto, deixaram de lado reformas estruturais: o não investimento na 

expansão dos bens e serviços de uso coletivo; a não coordenação e execução de 

investimentos necessários em infraestrutura, inertes diante da reprimarização da pauta de 

exportações e da desindustrialização do país, fenômenos estes associados a uma inserção 

declinante no sistema internacional. 

Este contexto, somado ao descontentamento das classes burguesas com o 

programa neoliberal moderado adotado pelo PT, desencadeou o processo de 

impeachment da presidenta Dilma Roussef, em 31 de agosto de 2016, sob a alegação da 

prática de um crime de responsabilidade fiscal conhecido popularmente como “pedalada 

fiscal”30, sobre o qual não houve consenso entre juristas e órgãos envolvidos na análise 

da questão. 

Após conturbado processo eleitoral, marcado pelo uso de “fake news” e pelo papel 

decisivo das redes virtuais, foi eleito para o mandato 2019-2022 Jair Messias Bolsonaro, 

do Partido Social Liberal (PSL). O discurso conservador e reacionário no âmbito 

sociocultural e, ao mesmo tempo, liberal do ponto de vista econômico, encerra um ciclo 

de governos progressistas no país. Em nível municipal, o cenário político da cidade de 

São Paulo foi marcado pelo Projeto de Lei - PL 621/2016, encaminhado à Câmara 

Municipal pelo prefeito João Dória. O referido projeto propõe a reforma do sistema 

previdenciário das/os funcionárias/os públicas/os municipais de carreira.  

Contrariando os rumos da reforma previdenciária no nível federal31, em São Paulo 

o prefeito João Dória encaminhou um projeto à Câmara Municipal para a reforma da 

Previdência dos/as servidores/as, com justificativas semelhantes àquelas apresentadas 

pelo Governo Federal, fundamentadas sobretudo na falta de recursos e na transferência 

de responsabilidades para os/as trabalhadores/as. 

                                                 
30A “pedalada fiscal” é o apelido dado a todo tipo de manobra financeira utilizada por governos 

e que ferem a Lei de Responsabilidade Fiscal, tais como o atraso proposital do pagamento a 

prestadores de serviços contratados pelo setor público; adiamento do repasse de verbas públicas 

pelos ministérios, destinados ao pagamento dos benefícios sociais por bancos públicos e privados; 

e postergação do pagamento de subsídios devidos a bancos públicos, como o Banco do Brasil e a 

Caixa Econômica Federal, o que fere a legislação do Sistema Financeiro nacional. 
31No âmbito político nacional, o presidente Michel Temer enviou ao Congresso Nacional, em 

2017, uma PEC (Proposta de Emenda Constitucional) que propunha a alteração das regras da 

Previdência Pública no Brasil. Entretanto, devido à resistência popular essa pauta foi retirada das 

votações no ano de 2018. 
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 Em resposta, os sindicatos que representam os/as servidores/as públicos/as 

municipais organizaram uma série de paralizações nas ruas, com   significativa presença 

do professorado da Rede Púbica Municipal32.  Houve repressão por parte da tropa de 

choque que usou balas de borracha, bombas de gás lacrimogênio e spray de pimenta, 

ainda que não houvesse motivo para o uso da força, uma vez que as manifestações eram 

pacíficas.  

 

 
Figura 1 - Ato de servidores contra o projeto de Lei (PL) 621/2016 da gestão 

de João Doria, em frente à Câmara Municipal de São Paulo - 15-03-18 / Rute 

Pina. Fonte:<https://www.brasildefato.com.br/2018/03/15/sp-servidores-

voltam-a-se-manifestar-contra-reforma-da-previdencia-de-joao-doria/>. 

Acesso em 22 mar. 2018. 

 

A  violência praticada contra os/as servidores/as reflete, como bem nos coloca 

Paulo Freire (1987), um clima de opressão que “cria nos opressores uma consciência 

fortemente possessiva do mundo e dos homens[...] para os opressores, o que vale é ter 

mais e cada vez mais, à custa, inclusive, do ter menos ou do nada ter dos oprimidos...” 

(FREIRE, 1987, p. 45,6). 

Após vinte dias de greve e de grande mobilização dos servidores municipais, o 

projeto de reforma previdenciária foi retirado da pauta e suspenso por 120 dias para 

discussões e debates.  

                                                 
32 Das unidades de ensino, 46% aderiram à paralisação totalmente, 47% funcionaram parcialmente 

e apenas 7% funcionaram normalmente, de acordo com balanço fornecido pela própria Secretaria 

Municipal de Educação. 
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No âmbito das políticas educacionais municipais, estava em elaboração o 

Currículo da Cidade de São Paulo (SÃO PAULO, 2018), tendo como referência os 

seguintes documentos: Base Nacional Comum Curricular (BNCC) (BRASIL, 2017),  

Currículo Integrador da Infância Paulistana (SÃO PAULO, 2015), Indicadores de 

Qualidade da Educação Infantil Paulistana (SÃO PAULO, 2016), Avaliação na Educação 

Infantil: aprimorando os olhares (SÃO PAULO, 2014), Padrões Básicos de Qualidade na 

Educação Infantil Paulistana (SÃO PAULO, 2015), O uso da tecnologia e da linguagem 

midiática na Educação Infantil (SÃO PAULO, 2015). 

 Na intenção da criação coletiva de um currículo inclusivo e integrador para a 

Educação Infantil foram realizados, em 2017, encontros entre pessoas de diferentes 

cargos de todas as Diretorias Regionais de Educação, com o objetivo de atender a 

diversidade da Rede Municipal de Ensino da Cidade de São Paulo, no âmbito da Educação 

Infantil.  

As conclusões dessas reuniões foram apresentadas no início de dezembro de 2017, 

no I Seminário “Percurso do Currículo e da Avaliação na/da Educação Infantil na Cidade 

de São Paulo”. A partir dos encaminhamentos de 2017, formaram-se, em 2018, Grupos 

de Estudos e Práticas Pedagógicas (GEPPs), dando continuidade aos estudos iniciados 

em 2017. 

Em abril de 2018 foi promovido o II Seminário “Percurso do Currículo e da 

Avaliação na/da Educação Infantil na Cidade de São Paulo”. As discussões nos 

Seminários geraram um documento preliminar encaminhado às escolas da RME, para que 

todas/os as/os docentes e coordenadoras/es, lessem, discutissem e colaborassem com a 

escrita coletiva desse material. 

2.2 “Você veio conhecer a nossa dança criativa?”: uma experiência na 

Creche/Pré-Escola pesquisada.  

É fácil perceber o objetivo do movimento de uma pessoa, se é dirigido 

para algum objeto tangível. Entretanto, há também valores intangíveis 

que inspiram movimentos (LABAN, 1978, p.19). 

 

Como dito anteriormente, iniciei a pesquisa de campo no dia 21 de março de 2016, 

em uma das Creches/Pré-Escolas da Universidade de São Paulo/USP, acompanhando 

dois grupos de crianças de 5 anos de idade e sua professora de dança, até meados de 
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dezembro desse mesmo ano. A cada semana os grupos se alternavam (grupos Tornado e 

Vulcão)33. Cada grupo era formado por aproximadamente 12 crianças.  

As atividades realizadas na Creche/Pré-Escola pesquisada eram divididas ao 

longo do dia, das 7:00h às 19:00h. Algumas crianças ficavam no período integral e outras 

em apenas um dos períodos, manhã e/ou tarde. As atividades do período da manhã se 

repetiam à tarde. As crianças tinham momentos de acolhimento em que as mães e os pais 

podiam participar de alguma oficina preparada pelas/os professoras/es, brincadeiras no 

pátio, tomar lanche, realizar atividades em sala com as professoras de referência, 

atividades de dança, almoço, higiene e brincadeiras livres.  

No meu primeiro dia como pesquisadora fui convidada a entrar na roda e me 

apresentar para todas. Uma das crianças olhou para os meus pés e disse: “-Você precisa 

tirar os sapatos e a meia, e também deverá prender seus cabelos”. Depois de me preparar 

para a atividade e de me apresentar, dizendo que eu estava lá para conhecer o trabalho 

que a professora estava desenvolvendo com elas e que eu estava realizando uma pesquisa 

sobre a dança na Educação Infantil, uma das crianças perguntou: “-Então você veio 

conhecer a nossa dança criativa?” 

Quando questionei a professora sobre o que seria essa dança criativa, ela 

respondeu que não mais a nomeia desta forma, pois considera que toda dança é criativa 

por princípio. Hoje ela só chama de “dança para crianças”, apesar de algumas crianças 

ainda chamarem de dança criativa. 

 

Figura 2 - Crianças e professora nas propostas em dança na Creche/Pré-Escola 

pesquisada, abril de 2016. Arquivo da pesquisadora. 

                                                 
33No início do ano as crianças escolhem um nome para o seu grupo por meio de votação e, a partir 

desse nome, são criados os projetos e desenvolvidos no decorrer do ano. 
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As atividades de dança eram realizadas, geralmente, em um espaço multiuso. Uma 

sala grande, onde as crianças eram recepcionadas com as oficinas no período da manhã, 

utilizada, nos dias de chuva, como espaço para dormir, almoçar, lanchar e brincar. 

Também era um espaço de circulação de pessoas e isso interferia no trabalho com as 

crianças, pois, às vezes, um barulho ou movimentação diferente tirava o foco da atividade.  

A escolha deste espaço, entretanto, se deve ao fato de ser amplo e, também, por 

falta de outro mais apropriado disponível para esse tipo de atividade. Para Carlos (1996), 

as relações que as crianças mantêm com os espaços habitados se revelam diariamente nos 

modos de uso. É o espaço capaz de ser sentido, pensado, construído e vivido através e 

pelos corpos. Nesse sentido, podemos inferir que o espaço não existe a priori, ele se 

constitui e é criado a partir das interações e das relações humanas. Podemos nos 

questionar desta maneira: precisamos de um espaço (lugar físico) para as atividades com 

a dança, ou podemos atribuir esse valor a um espaço qualquer? 

Nesse espaço, todavia, pude perceber que o envolvimento das crianças era intenso, 

mesmo que, em alguns momentos, a professora de referência, ou seja, aquela que passava 

a maior parte do tempo com elas, precisasse chamar a atenção das crianças quando se 

distraíam com outras interferências no espaço da sala. Elas estavam de corpos inteiros nas 

propostas e sabiam o que estavam fazendo.  

Um dos aspectos desse espaço que gostaria de ressaltar refere-se à preocupação 

com a acústica. Podemos perceber pela fotografia que o forro deste ambiente é revestido 

com um material denso que promove uma maior absorção do ruído e proporciona às 

crianças, professoras/es e demais profissionais um ambiente mais agradável, garantindo 

assim a inteligibilidade acústica e a preservação da saúde do todas e todos que 

permanecem na instituição. 
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Figura 3 - Espaço interno da Creche/Pré-Escola pesquisada, abril de 2016. 

Arquivo da pesquisadora. 

 

 

Figura 4 - Espaço interno da Creche/Pré-Escola pesquisada, abril de 2016. 

Arquivo da pesquisadora. 

 

No final de cada encontro proposto, uma criança era sorteada para realizar o 

registro da atividade de dança. A professora me disse que, às vezes, direcionava o que as 

crianças deveriam registrar e, em outros momentos, elas escolhiam o que mais tinham 

gostado naquela atividade e representavam em forma de desenho.  

As legendas inseridas por mim nos desenhos a seguir são os títulos escritos pela 

própria professora. A justificativa da professora em inserir os títulos é que esses seriam 
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expostos em algum lugar da Creche/Pré-Escola para que as famílias pudessem conhecer 

um pouco sobre o trabalho das crianças e da professora. Mas será que os desenhos feitos 

pelas crianças estão representando somente aquilo que está escrito no título? O que mais 

podemos ver nessas produções? Existem diferenças nos desenhos realizados pelas 

meninas e pelos meninos? Quais? Quais as narrativas, imaginações e inventividades os 

desenhos das crianças pesquisadas revelam? O que esses desenhos revelam sobre o 

contexto sociocultural em que vivem essas crianças? (GOBBI, 2010 e 2011). 

A escrita da professora nos desenhos “apazigua seu próprio desejo de 

compreender o que fora criado pela criança, bem como os torna mais compreensíveis aos 

olhos dos outros (...)” (GOBBI, 2012, 141). 

Segundo a professora, essa forma de trabalhar com as crianças tinha como intuito 

direcionar, em alguns momentos, o olhar das crianças para as propostas desenvolvidas e, 

em outros, identificar o que as crianças haviam percebido dessas propostas.   

Gobbi e Leite (2002) nos convidam a estabelecer uma comparação e reflexão das 

obras de arte com os desenhos das crianças:  

Para que a obra de arte seja percebida enquanto experiência estética, é 

necessária uma espécie de entrega comtemplativa. O sujeito tem que se 

deixar levar, despido de suas categorias pré-conceituais, e buscar educar 

o olhar para ver (GOBBI; LEITE, 2002, p.137). 

 

Nesse sentido, “olhar o desenho sem decifrá-lo, não apenas confere à criança um 

conhecimento próprio e distinto, como ressignifica a relação hierárquica de poder adulto-

-criança.” (GOBBI; LEITE, 2002, p. 138) 

Como as crianças podem experienciar os seus processos de produção? As Creches 

e Pré-Escolas respeitam e valorizam os desenhos realizados pelas crianças? São 

oferecidas às crianças experiências estéticas diversificadas? Qual é o tempo que as 

crianças têm para realizar os seus desenhos? Em quais condições e o que elas realizam? 

A professora registrava em um grande caderno, com legenda e data, o que havia 

desenvolvido e uma das crianças realizava um desenho. Esse caderno ficava à disposição 

na Creche/Pré-Escola para que as famílias pudessem conhecer as propostas em dança 

para/com as crianças, a partir delas mesmas e da professora. 

Gobbi (2011) propõe que não devemos silenciar as vozes das crianças, mas que 

podemos construir um olhar diferenciado para as diversas manifestações presentes na 

infância, estejam elas desenhando, pintando, criando etc. Assim como Mario de Andrade, 
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pioneiro na criação de um espaço para as crianças da Educação Infantil quando a 

educação, a assistência e a cultura não estavam antagonizadas, garantindo dessa forma a 

expressão da infância dos filhos e filhas de operárias/os, com a criação dos Parques 

Infantis34 (FARIA, 1999), também reconheço esse mesmo cuidado em relação aos 

desenhos das crianças da Creche/Pré-Escola pesquisada. Percebo o resultado de um 

trabalho de criação, invenção e expressão das propostas em dança com e para as crianças, 

fazendo valer seus direitos e proporcionando-lhes um espaço e um tempo nos quais as 

Artes tenham visibilidade.  

Os desenhos a seguir foram feitos alguns diretamente no caderno de registro e 

outros em folhas soltas, depois colados no caderno pela professora. 

 

Figura 5 - Desenho de Maria Eduarda. “Conhecendo o meu corpo, brincando com o corpo do amigo”, 

março de 2016. Arquivo da pesquisadora. 

 

 

 

 

                                                 
34 Criados e idealizados por Mario de Andrade, que foi diretor do departamento de Cultura (DC) 

na cidade de São Paulo, na gestão do prefeito Fabio Prado, no ano de 1935. 
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Figura 6 - Desenho de Carmela. “Descobrindo as partes que se movem”, março de 2016.  Arquivo da 

pesquisadora. 

 

 

Figura 7 - Desenho de Lara. “Conhecendo as partes duras”, março de 2016. Arquivo da pesquisadora. 
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Figura 8 - Desenho de Gustavo. “Brincando com as dobradiças do corpo”, abril de 2016. Arquivo da 

pesquisadora. 

 

 

 
Figura 9 - Desenho de Emanuel. “O corpo estica, o corpo encolhe e o corpo torce”, abril de 2016.  Arquivo 

da pesquisadora. 
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Figura 10 - Desenho de uma das crianças da Creche/Pré-Escola pesquisada. “Brincando de espelho: eu 

movo e você imita”, abril de 2016. Arquivo da Pesquisadora 

 

 

Figura 11 - Desenho de Samuel. “Dançando com Picasso”, abril de 2016.  Arquivo da pesquisadora. 

 

Cada um dos desenhos acima representa o registro das crianças e também da 

professora, já que a mesma intervinha no desenho escrevendo sobre as atividades em 

dança realizadas. Esses desenhos documentam o que aconteceu no decorrer do ano. 

Podemos observar que, em alguns deles, a professora nomeava a atividade de dança 
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desenvolvida no dia e, a partir daí a criança realizava o registro. Em outros, as crianças 

desenhavam e a professora registrava, a partir das falas e dos desenhos das próprias 

crianças, como podemos observar a seguir: 

 

Figura 12 - Desenho de uma criança sobre as propostas em dança na Creche/Pré-Escola pesquisada, agosto 

2016. Arquivo da pesquisadora 

 

Podemos pensar no desenho como uma forma de dança, pois o ato de desenhar 

exige que o corpo inteiro esteja presente na ação. O desenho é para a criança “brincadeira, 

experimentação, vivência” (DERDYK, 1989, p. 63).  

Ao pensar no corpo e na relação dele com o desenho, Valéry (2003, p.71) discute 

em seu livro Degas Dança Desenho as implicações do corpo na operação de “ver e 

traçar”. Afirma que ao desenhar o corpo inteiro está mobilizado e neste ato “o artista 

avança, recua, debruça-se, franze os olhos, comporta-se com todo o seu corpo como um 

acessório de seu olho, torna-se por inteiro órgão de mira, de pontaria, de regulagem, de 

focalização.”  

Algumas propostas de dança realizada pela professora com as crianças revelam 

possibilidades de desenhar com o corpo e a partir do corpo: 

A professora pediu para andarmos pelos espaços vazios da sala ao som 

do pandeiro em ritmo lento e imaginar que nós tínhamos um pincel 

grande na nossa cabeça e com ele pintaríamos a sala. A ideia era 

‘pintar’ o teto, as paredes, o chão com um pincel imaginário em cima 

da nossa cabeça. Depois ela foi pedindo para trocar o local do pincel. 

“ - Agora vamos imaginar que temos um pincel nos cotovelos e vamos 

pintar toda a sala.”“–Agora o pincel está no bumbum.” Os movimentos 

tinham que acompanhar o movimento do pincel para baixo, para cima, 

de baixo para cima, de cima para baixo. – Agora o pincel está nos pés. 

As crianças deitaram no chão e começaram a pintar o teto e as paredes. 
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A professora entregou uma prancheta com uma folha de sulfite A4 para 

cada dupla. Uma das crianças iria dançar do jeito que quisesse ao som 

de uma música bem animada e a que estava com a prancheta iria 

desenhar somente os movimentos sem tirar o olho de quem estava 

dançando. A professora reforçou que não era para desenhar o corpo 

do colega, mas sim os movimentos que ele estava fazendo. Então a ideia 

era a de tentar representar os giros, as torções, os pulos, etc., com 

traços sem se preocupar com a forma. A que iria dançar ficava de pé e 

a que estava desenhando ficava sentada ou deitada de bruços, na 

posição que se sentisse melhor. Depois invertia (Caderno de Campo 

25/04/2016). 

Pude perceber, durante as diferentes atividades propostas, possibilidades de 

interação dos nossos corpos, transformando aquele espaço em um grande ateliê, em que 

a imaginação, a criação, a ludicidade, a brincadeira, o movimento, estavam acontecendo 

todos simultaneamente. Reencontramos um “corpo operante e atual, aquele que não é um 

pedaço de espaço, um feixe de funções, mas um entrelaçado de visão e movimento.” 

(MERLEAU-PONTY, 1975, p. 50).  

Martins (2010), a partir dos desenhos realizados por Carybé35 do bailarino 

Nureyev36, faz uma reflexão sobre o estatuto do corpo e do movimento nas Artes, a partir 

da noção de sensação, traduzido no pensamento de Gilles Deleuze, em interlocução com 

Merleau-Ponty (1975), Valery (2003), dentre outros, e revela que ao atingir o estado de 

dança, o corpo em movimento não se limita a uma única forma, ao contrário, pode suscitar 

diferentes sensações e expressões e, até mesmo, expressar-se no desenho.  

Assim como o autor acima, busquei indagar como os corpos das crianças estavam 

envolvidos nos desenhos e vice-versa, e como alteravam e transformavam as concepções 

de educação e de artes na infância, revelando a capacidade de as crianças expressarem-se 

de corpo inteiro (PRADO, 2015, SOUZA, 2016, ANSELMO, 2013), também através 

deles, pois: 

[...] uma concepção particular de corpo é requerida para dar conta das 

transubstanciações que constituirão o fazer artístico. Não se trata de um 

corpo que possa ser reduzido nem a um estado de coisa espacializado, 

nem a uma dimensão mecânica funcional. Trata-se, antes, de um 

composto, de um entrelaçado, de um agregado de visão e movimento 

(MARTINS, 2010, p.104-105, destaque do autor). 

 

                                                 
35 Hector Julio Páride Bernabó, Carybé, pintor, escultor e desenhista argentino naturalizado no 

Brasil. 
36 Nos ensaios de “Apollon Musagète” (Stravinsky), no Teatro Municipal do Rio de Janeiro, em 

1971. 
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As risadas das crianças, suas expressões, movimentos e singularidades dos gestos 

de cada uma, na composição dos desenhos, nos seus ritmos e traços revelaram que, nesse 

jogo do desenho com/dos seus corpos, as noções impostas de tempo e espaço eram 

também substanciadas, transformados em tempos e espaços não lineares, que dançavam 

desenho e desenhavam dança.  

Sayão (2002) constata que a separação entre corpo e mente é uma construção da 

tradição ocidental que os considera como unidades distintas. Contrária a esse dualismo, a 

autora ressalta a importância de uma Pedagogia que resista a todas as formas de 

hierarquia, dominação e poder, buscando “relações nas quais todos (adultos e crianças) 

aprendem e ensinam de maneira que não faz nenhum sentido parar os corpos para 

engrandecer a mente” (SAYÃO, 2002, p. 103).  

Nesse sentido uma educação de corpos inteiros pressupõe compreender que “os 

corpos das crianças, assim como o das professoras, não são neutros e não se dão por acaso, 

eles exprimem uma intencionalidade, e muitas” (PRADO, 2015, p. 210). 

Gil (2001, p.230) discute a partir de Valéry (2003) a ideia do movimento dançado 

como movimento de todos os movimentos, afirmando “o poder de restituir sensações e 

imagens provenientes e todos os órgãos sensoriais. Para Valéry (op. cit) os movimentos 

comuns adquirem “nobreza, dignidade” quando dançados. E é através desse movimento 

dançado que o pensamento de certos movimentos torna-se visível e, portanto, pensável. 

Pude notar, neste jogo em que os corpos das crianças eram convidados a dançar 

imaginando um pincel atrelado a seus corpos, que várias composições de movimentos 

foram criados naquele momento, a partir do movimento dançado.  

Machado (2010) nos convida a pensar sobre as experiências infantis durante suas 

brincadeiras com a utilização de objetos não estruturados que possibilitam às crianças o 

uso de sua imaginação. As/os adultas/os, na maioria das vezes, não conseguem enxergar 

e nomear a brincadeira da criança. Podemos estender também essa ideia aos desenhos 

criados pelas crianças, questionando se eles precisam ser, a priori, representativos para 

nós adultas/os. 

[...]os desenhos constituem-se como um jogo em que há narrativas, 

imaginações, inventividade que são mobilizadas pelo convite feito 

pelos suportes que são oferecidos ou encontrados pelas crianças. 

Através dos traçados procura-se conhecer, reconhecer-se e ser 

reconhecido. Eles incentivam a elaboração criativa constituindo assim 

pesquisas pessoais que são elaboradas pelas próprias crianças. Isso 

resulta em fontes documentais das marcas de si deixadas para a História 

tanto pessoal quanto coletiva (GOBBI, 2010, p.05). 
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As propostas em dança iniciavam com uma roda e a professora solicitava para 

sentar um menino e uma menina, alternadamente. Era uma forma de propor novos grupos 

mistos, diferentes dos que se formavam entre as crianças, somente com meninos ou com 

meninas. Juntas/os cantavam uma música de abertura da atividade: “Tum, tum, tum, quem 

está aí? (as crianças uniam as palmas das mãos e mexiam primeiro os dedos mindinhos 

e os polegares). “É a dona Mariquinha que acaba de chegar, olê, olê, olê, olê, olê, olá” 

(juntavam os dedos anelares e indicadores).“Olê, olê, olê, olê, olê, olá”(cruzavam os 

dedos maiores). “Oi cumpadi, oi cumadi” (juntavam as palmas das mãos e as 

direcionavam para o lado direito do rosto e para o lado esquerdo) e terminavam com o 

som de beijinhos estalados.  

Nesse momento, a professora explicava o objetivo da atividade do dia e também 

deixava as crianças se expressarem ou tratarem de algum assunto referente a uma das 

crianças:  

Hoje, antes de iniciar a oficina, a professora disse que tinha um assunto 

importante para conversar com a turma e perguntou para um menino 

se ele mesmo queria falar ou ela podia contar para a turma o que tinha 

acontecido. Ele não quis falar e disse que ela mesma podia contar. Ela 

então contou para a turma que o cachorrinho desse menino havia 

morrido, pois estava muito velhinho. Neste momento, algumas crianças 

começaram a rir e a professora disse que não podiam dar risadas, pois 

não tinha nenhuma graça e que o colega estava muito triste com a 

perda de seu bichinho de estimação. Depois, algumas crianças 

quiseram também contar sobre a perda de seus animaizinhos e, após 

falarem de suas perdas, ela explicou que a morte faz parte da vida e 

que todos morrem um dia (Caderno de campo, 14/04/2016). 

 

Nos primeiros encontros com as crianças foi desenvolvido um trabalho de 

consciência corporal por meio da dança, mostra dos movimentos das articulações e da 

utilização de objetos como uso do esqueleto do corpo humano, imagens por meio dos 

livros e pôsteres e, principalmente, o próprio corpo como fonte de conhecimento dos 

músculos, dos ossos, da pele e das articulações.  

Ferreira (2009) coloca que, no que se refere à dança, podemos lembrar da técnica 

Klauss Vianna, que ressalta a necessidade da consciência corporal, ou seja, como se dá o 

funcionamento dos corpos, seus limites e possibilidades, para que, a partir dessa 

consciência, a dança venha a se manifestar. 
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[...] a dança acontece quando o corpo está disponível ao movimento, 

possibilitando a manifestação da dança de cada um. O trabalho de 

consciência corporal pode estimular nossos sentidos, melhorar nossa 

compreensão e aceitação de si e do outro. Este trabalho requer 

momentos de introspecção, nos quais entramos em contato com 

imagens que podem nos auxiliar no desenvolvimento do processo de 

individuação (FERREIRA, 2009, p.35). 

 

Para Miller (2013), durante o movimento nem sempre há a consciência, ou seja, a 

percepção dos batimentos cardíacos, da respiração, da circulação sanguínea, de tudo que 

está ocorrendo no nosso corpo. Entretanto, se for desenvolvida a escuta do movimento, 

poderemos estar conscientes de muitos acionamentos musculares, das sensações, 

intenções e imagens que acontecem enquanto nos movemos e das relações de troca que 

estabelecemos com o ambiente. No caso desta pesquisa, com os tempos e espaços. 

No trabalho de consciência corporal com as crianças pesquisadas, a professora 

propôs, em uma das atividades, uma brincadeira, ao som instrumental de forró, em que 

as crianças dançavam no ritmo da música, que era bem agitado, mexendo todo o 

‘esqueleto’, ou seja, todas as partes do corpo. Quando ela parava a música, dizia o nome 

de uma parte do corpo e as crianças tinham que procurar no corpo de outra, que estivesse 

próxima, essa parte e investigar com as mãos para identificar como era o osso dessa parte 

do corpo.  

Depois que as crianças investigavam os corpos por alguns segundos, a professora 

fez algumas perguntas e escolheu algumas crianças para responder: “-Quantos ossos tem 

nessa parte do corpo? Como deve ser o formato desse osso? Ele é grande ou pequeno? 

Ele é largo ou fino?” As crianças investigavam no corpo da/o colega, imaginando e 

tentando identificar como eram esses ossos, quantos eram etc. Depois, a professora pediu 

para todas deitarem de barriga para cima e logo pediu para as crianças deitarem de lado e 

se encolherem, ficando na posição fetal. Em seguida, solicitou que as crianças se 

sentassem lentamente e formassem uma roda.  
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Figura 13 - Foto das crianças nas propostas em dança na Creche/Pré-Escola 

pesquisada, abril de 2016. Arquivo da pesquisadora. 

 

A professora apresentou um mapa do esqueleto do corpo humano e as crianças 

investigaram com ela, apontando nele quantos ossos havia nas mãos, por exemplo, e 

falaram sobre os principais ossos do nosso corpo. As crianças verificavam se as hipóteses 

formuladas durante a oficina se confirmavam. Observaram que os dedos das mãos não 

tinham apenas um osso, que o maior osso do corpo humano não era o do braço, que por 

exemplo, os dedos dos pés também não tinham apenas um osso etc.  

Assim como aponta Miller (2012), observei que o trabalho de consciência corporal 

vivenciado nestes processos revelava a transformação e percepção que as crianças tinham 

de si mesmas. Nessa transformação emergiam corpos lábeis, ou seja, corpos em estado 

investigativo, perceptivo, que eram sentidos nas experiências dos movimentos. 

 

Figura 14 - Crianças nas propostas em dança na Creche/Pré-Escola pesquisada, 

agosto de 2016. Arquivo da pesquisadora. 
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Figura 15 - Crianças nas propostas em dança na Creche/Pré-Escola pesquisada, 

agosto de 2016. Arquivo da pesquisadora. 

 

 

Figura 16 - Crianças nas propostas em dança na Creche/Pré-Escola pesquisada, 

agosto de 2016. Arquivo da pesquisadora. 

 

Depois dessa etapa, a professora solicitou que eu pendurasse esse mapa na parede, 

trouxe um esqueleto para as crianças observarem e mostrou, novamente, os ossos mais 

importantes. Destacou a caixa craniana, as costelas (que protegem os órgãos vitais, como 

o coração e pulmão), os ísquios (pois ela sempre pede para as crianças sentarem-se sobre 

eles, para proteger suas colunas), o osso cóccix etc. Falou qual é o maior osso do corpo 

humano, o fêmur, qual é o menor, o estribo (que fica dentro do ouvido e mede de 4 a 7 

mm), além do osso mais forte do tornozelo, o calcâneo.  
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Essa experiência concreta do trabalho da professora (que tinha Laban como um 

dos seus referenciais teóricos) com as crianças nos remete às formulações do autor, no 

que se refere ao conhecimento das estruturas do corpo humano: 

A extraordinária estrutura do corpo, bem como as surpreendentes ações 

que é capaz de executar, são alguns dos maiores milagres da existência. 

Cada fase do movimento, cada mínima transferência de peso, cada 

simples gesto de qualquer parte do corpo revela um aspecto da nossa 

vida interior. Cada um dos movimentos se origina de uma excitação 

interna dos nervos, provocada tanto por uma impressão sensorial 

imediata quanto por uma complexa cadeia de impressões sensoriais 

previamente experimentadas e arquivadas na memória. Essa excitação 

tem por resultado o esforço interno, voluntário ou involuntário, ou 

impulso para o movimento (LABAN, 1978, p.49). 

Segundo Oliveira (2006), o Método Laban se institui mesmo na base de 

autoconhecimento, tornando-se uma fonte de criação de experiências vivas e 

significativas, por meio das quais o sujeito/aprendiz se percebe no mundo.  

Um dos trabalhos que a professora realizou com as crianças foi pensar/refletir 

sobre pessoas especiais e a dança. Foram três dias de atividades desenvolvendo esse 

trabalho com as crianças. 

A professora entregou um pedaço de tecido para cada dupla de 

crianças e a ideia era de uma delas balançar o tecido e a outra observar 

e tentar imitar o movimento do tecido, não o do corpo da outra. Então, 

por exemplo, se a criança que estava com o tecido fizesse uma torção 

com o ele, a que estava imitando teria que tentar torcer seu corpo, ou 

se colocasse o tecido no chão, a outra criança teria que se deitar. 

Depois desse jogo, ela pediu para continuar em duplas e demonstrou 

como seria a próxima brincadeira. Com o mesmo tecido, uma das 

crianças iria imobilizar uma parte do corpo da outra que, imobilizada, 

teria que tentar imitar seu movimento, mas com uma das partes de seu 

corpo imobilizada. Qualquer parte do corpo poderia ser imobilizada, 

se fossem as pernas, por exemplo, a criança teria que tentar imitar o 

movimento da colega sentada (Caderno de Campo, 18/04/2016). 

 

Essa atividade proposta pode ser lida como um traçado de um desenho construído 

pelas crianças e pela professora a partir do movimento dos seus corpos e do tecido. E 

nessa brincadeira de experimentações e vivências os traçados vão se delineando a partir 

dos tecidos e dos corpos das crianças.  

Depois da atividade, a professora organizou as crianças em roda, perguntou se 

alguma delas conhecia alguém que não tinha uma das partes do corpo e várias crianças 

levantaram as mãos para falar sobre o que sabiam. Muitas tinham exemplos, como uma 
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das meninas que disse que seu pai estava descendo a escada de noite e esqueceu de 

acender a luz; ele caiu, quebrou o pé, teve que colocar gesso e ficou um tempo usando 

muletas. Outra criança viu na rua uma pessoa que estava na cadeira de rodas, porque não 

tinha uma das pernas. Outra contou que ouviu que uma pessoa bateu a cabeça, quebrou a 

coluna e não conseguia mexer mais nenhuma parte do corpo.  

Foi uma discussão intensa das crianças falando sobre suas experiências, pois 

expressaram o que conheciam sobre o assunto, e com a atividade que foi desenvolvida 

puderam sentir nos seus próprios corpos como era não ter um dos membros do corpo. 

Essa proposta possibilitou que elas se colocassem no lugar do outro.  

Outra atividade, que também tratou da dança para/com pessoas com deficiência, 

foi realizada com a intenção de que as crianças compreendessem que as pessoas com 

deficiência visual também podem dançar. 

A professora colocou uma música bem tranquila e pediu para cada 

dupla de crianças ficar na frente dos papeis sulfite colados na parede 

e entregou um giz de cera pastel para uma das crianças da dupla. A 

outra criança teria que desenhar alguma coisa nas costas da parceira 

com a ponta dos dedos e quem estava com o giz de cera teria que tentar 

reproduzir aquilo que a colega estava desenhando em suas costas, no 

papel. Depois, as crianças tinham de trocar de lugar (Caderno de 

Campo, 25/04/2016). 

 

Esse trabalho realizado com as crianças pode contribuir para a aceitação e a 

valorização de corpos distintos que podem criar diferentes danças, desmistificando a 

imposição de que somente um corpo “perfeito”, segundo modelos e padrões valorizados, 

podem se expressar e se comunicar dançando (MARQUES, 1991). 

Ao término da atividade, a professora começou a fazer algumas perguntas como, 

por exemplo: como elas achavam que uma pessoa cega dança? Uma das crianças 

respondeu: “- Só ficar mexendo o corpo”. Então, a professora perguntou: “-E se tiver 

alguma coreografia, algum movimento que ele precisa executar, como faz?” As crianças 

não souberam responder.  

A professora disse para a turma que tinha ido a um espetáculo de balé com 

dançarinas/os cegas/os e que elas/es executavam muito bem os movimentos, eram 

profissionais. As crianças interessaram-se em saber como elas/es conseguiam e a 

professora explicou que elas/es fazem um estudo de palco contando quantos passos 

precisam dar para frente, para os lados, para trás etc., dando exemplos com seu corpo, de 

como podem entender um movimento que o outro está executando apenas ouvindo o som. 



65 

 

Ela escolheu uma das crianças e pediu para que ficasse de costas para ela, fazendo 

qualquer movimento; a criança começou a saltar e com o som a professora percebeu que 

ela estava saltando e imitou o salto. A professora lembrou as crianças da proposta do 

desenho com as pontas dos dedos nas costas da colega e que, através do toque, é possível 

para o cego apreender e conhecer os movimentos.  

Não posso deixar de fazer uma crítica a danças com técnicas codificadas 

praticadas na Educação Infantil, que impedem o diálogo com a criação, a espontaneidade, 

as sensações e as descobertas presentes nos corpos das crianças, além de não respeitar e 

valorizar as diferenças étnicas, de gênero, de classes sociais etc. As danças com passos 

pré-determinados e com coreografias prontas têm seu próprio lugar, mas são menos 

apropriadas para as crianças se usadas unicamente como ensino de dança na escola. 

Conhecer outras realidades por meio de seus próprios corpos, como foi feito neste 

trabalho com as crianças, é muito mais do que apenas “desenvolver um trabalho de 

Consciência Corporal”, mas sim “desenvolver a consciência do ser, experimentando e 

conhecendo o mundo; não só privilegiar as habilidades corporais, mas também o sentir, 

o refletir, o verbalizar, o expressar-se” (CAVALARI, 2005, p.45 apud FERREIRA, 2009, 

p.35). 

Para isso, torna-se importante “construir uma intersecção como uma prática e 

pensamento geradores de conhecimento” construindo “um canal desmistificador e 

democratizado,” tendo a consciência de que “a arte também se aprende, se desenvolve, 

se constrói. E de que “ela também é um processo de aprendizagem de que o indivíduo 

pode se apropriar” (GOMES, 2006, p. 270). 

No início do mês de maio de 2016, a professora com quem foi realizada a pesquisa 

começou a desenvolver propostas em dança para a Festa do Boi37,marcada para o final de 

junho. A Festa do Boi é uma tradição que foi trazida e aprimorada pela professora, por 

conta de suas vivências, trajetória e formação nas Danças Populares Brasileiras, como 

podemos ler no seu relato a seguir: 

Entrei na Universidade muitos anos depois que estava aqui na creche. 

Quando cheguei aqui eu tinha só o magistério, que na época era a 

exigência. Mais ou menos um ano depois eu fui me interessando por 

                                                 
37O Bumba Meu Boi é a festa mais marcante da cultura popular da região maranhense. Em 

homenagem ao protetor do auto, São João, a festa acontece, principalmente, entre os meses de 

junho e julho. Trata-se uma festa democrática, que envolve pessoas de todas as idades e extratos 

sociais. Disponível em: http://bumba-meu-boi.info/bumba-meu-boi-do-maranhao.html. Acesso 

em: 18 abr. 2017 

http://bumba-meu-boi.info/bumba-meu-boi-do-maranhao.html


66 

 

essa coisa do corpo e das artes, e lá no teatro Vento Forte havia um 

curso que era para a formação de professores brincantes, curso 

pioneiro que se chamava “Teatro para Educação”. Foi um curso de 

um ano e meio, e tinha teatro, dança, música, várias linguagens. No 

Vento Forte eu conheci o Tião Carvalho e o Grupo Cupuaçu. E, através 

desse curso, acabei entrando no grupo Cupuaçu do qual fiz parte 

durante quatro anos (Entrevista com a professora, 04/11/2016). 

 

Durante os ensaios para a Festa Junina, a professora relembrava alguns elementos 

do trabalho corporal que foram desenvolvidos com as crianças no decorrer do primeiro 

semestre, como o movimento das articulações, as torções, movimentos de expandir e 

encolher, as diferentes possibilidades de apoios dos pés, a percepção do outro e a escuta 

do próprio corpo. Essa percepção corporal trouxe repertório às crianças para o 

desenvolvimento das danças que foram apresentadas na Festa Junina e na festa de 

encerramento do ano. Entretanto as danças apresentadas pelas crianças e professoras não 

eram compostas de movimentos padronizados. As crianças dançavam cada uma ao seu 

modo, mas dentro de uma sequência coreográfica e músicas pensadas pela professora de 

dança e das demais professoras da Creche/ Pré-Escola pesquisada, com o intuito de contar 

a história do Boi. 

Para dar início a esse trabalho com as crianças a professora organizou um espaço 

com vários objetos simbólicos selecionados para a Festa Junina: bandeirinhas, chapéus e 

também alguns personagens (bonecas e bonecos) que iriam compor a história do Boi 

contada por ela, com alguns instrumentos de percussão - dois pedaços de madeira, 

chocalho e garrafas com arroz. O enredo do Bumba Meu Boi conta a história de Pai 

Francisco, um escravo que, para saciar o desejo de sua esposa grávida por uma língua de 

boi, mata o gado de estimação do senhor da fazenda. Percebendo a morte do boi, o senhor 

convoca pajés e curandeiras para ressuscitar o animal. O boi volta à vida e a comunidade 

festeja. 

No final da história, a professora convidou as crianças para dançarem com o boi, 

que também fazia parte do cenário da história. Após as crianças dançarem e se divertirem 

com o boi, ela fez uma roda e explicou que as atividades de dança seriam para aprender 

as músicas, alguns passos, e preparar a Festa Junina. Como eram as mais velhas da creche, 

levantariam o mastro um dia antes da festa e fariam a tradicional paçoca, que seria servida 

na festa, além de receberem os/as convidados/as para a festa. O mastro ficaria levantado 

até a festa de fim de ano, quando elas, juntamente com suas famílias, derrubariam o 

mastro, encerrando o ciclo. 
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É uma tradição que o mastro seja confeccionado pelas crianças mais velhas da 

creche, ou seja, as turmas que eu estava acompanhando: Vulcão e Tornado. O mastro 

possui três lados e um deles foi utilizado como forma de protesto contra as vagas ociosas 

das Creches/Pré-Escolas da USP. Além disso, também foram feitos cartazes e expostos 

na avenida em frente à creche, para que toda a comunidade uspiana tivesse conhecimento 

do que estava acontecendo.  

 

Figura 17 - Mastro com mensagem de protesto na 

Creche/Pré-Escola pesquisada, junho de 2016. 

Arquivo da pesquisadora. 

 

 

 

Figura 18 - Cartaz de protesto feito pelas 

professoras e crianças e exposto na avenida em 

frente à Creche/Pré-Escola pesquisada, junho de 

2016. Arquivo da pesquisadora. 

 

Figura 19 - Mastro do grupo Vulcão, junho de 

2016. Arquivo da pesquisadora. 

 

Figura 20 - Mastro do grupo Tornado, junho de 

2016. Arquivo da pesquisadora. 
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Figura 21 - Cartaz de protesto feito pelas professoras e 

crianças e exposto na avenida em frente à Creche/Pré-

Escola pesquisada, junho de 2016. Arquivo da 

pesquisadora. 

 

A Festa do Boi é composta por várias personagens: os vaqueiros, os índios, o boi, 

a Catirina e o Chico. Conforme as crianças iam conhecendo essas personagens foi 

possível perceber o envolvimento e aproximação, por afinidade, de cada uma das crianças 

pela interpretação destas personagens.  

Hoje a professora mostrou os adereços que serão usados no dia da 

Festa Junina. Na hora da brincadeira com o boi vão ter os vaqueiros, 

os índios, duas crianças farão o miolo do boi, dois vaqueiros principais 

que são aqueles que vão brincar na roda com o boi, a Catirina e o 

Chico. A professora contou que teve uma reunião com as professoras 

de referência para decidir quais crianças demonstraram, durante os 

ensaios, mais afinidade com os personagens, para poder representá-

los na festa (Caderno de campo, 06/06/2016). 
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Figura 22 - Trajes do personagem Vaqueiro da Creche/Pré-Escola pesquisada, 

junho de 2016. Arquivo da pesquisadora. 

 

Antes do ensaio com as crianças para a Festa Junina, a professora conversou e 

relembrou como seria a festa, explicou a escolha das personagens, que foi feita por meio 

das observações das crianças em relação à afinidade e envolvimento com as/os 

personagens durante os ensaios, e esclareceu algumas dúvidas das crianças em relação ao 

roteiro da festa. 

A Festa Junina, nomeada de Arraiato (Arraial + Ato), aconteceu no dia 23 de junho 

de 2016, no estacionamento externo à Creche/Pré-Escola, para que toda a comunidade 

pudesse participar e conhecer o trabalho realizado com as crianças, além de ser uma forma 

de denunciar a redução de oferta de vagas nas Creches/ Pré-Escolas da USP.  

“Nós vamos contar a história do Bumba Meu Boi que ganhou muitas 

versões pelo Brasil afora, porque fala de vida, fala de morte e de 

renascimento. É a história de um ciclo da vida. Esse ano, essa festa 

ganhou um significado muito importante: O desejo de lutar! Porque 

esta fazenda está sendo ameaçada, assim também como as nossas 

brincadeiras de todos os dias, as nossas celebrações, de ver as nossas 

crianças aprendendo a brincar, aprendendo a subir em árvore, 

aprendendo a ler e a escrever. Então, é por isso que essa comunidade 

se reuniu para lutar e para garantir essas brincadeiras e essas 

celebrações que acontecem nessa creche, nesse lugar. As famílias, as 

crianças, os funcionários se reuniram para construir essa festa linda 

[...]”(Fala da professora pesquisada durante a Festa Junina, 

23/06/2016). 
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Figura 23 - Festa Junina na Creche/Pré-Escola 

pesquisada, junho de 2016. Arquivo da 

pesquisadora. 

 

Figura 24 - Mastro da Festa Junina da Creche/Pré-

Escola pesquisada, junho de 2016. Arquivo da 

pesquisadora. 

 

Os estandartes e cartazes denunciando a situação de redução de oferta de vagas 

nas Creches/Pré-Escolas da USP, confeccionados pelas professoras, crianças e 

funcionárias/os, foram espalhados pelo local, como podemos observar nas fotos a seguir. 
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Figura 25 - Um dos estandartes da 

Festa Junina da Creche/Pré-Escola 

pesquisada, junho de 2016. Arquivo da 

pesquisadora. 

 

Figura 26 - Desenho de uma criança sobre a Festa 

Junina, agosto de 2016. Arquivo da pesquisadora. 

 

Figura 27 - Protesto no muro e no cartaz em frente à 

Creche/Pré-Escola pesquisada, junho de 2016. Arquivo 

da pesquisadora. 

 

Figura 28 - Desenho de uma criança sobre a 

Festa Junina da Creche/Pré-Escola 

pesquisada, agosto de 2016. Arquivo da 

pesquisadora. 
 

Figura 29 - Desenho de uma criança sobre a Festa 

Junina da Creche/Pré-Escola pesquisada, agosto de 

2016. Arquivo da pesquisadora. 
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No mês de agosto de 2016, a professora comentou com as crianças uma visita que 

tinham feito a uma exposição38 de obras de Pablo Picasso39, como inspiração para as 

propostas em dança. Esse trabalho revelou que as experiências vividas pelas crianças, 

fora das atividades de dança, eram ressignificadas, oportunizando-as a continuarem suas 

reflexões, mas a partir de seus corpos e da dança. Nesse sentido, “o movimento humano, 

muito mais do que uma ação corporal, e o diálogo que o sujeito estabelece com o mundo 

é sempre intencional e carregado de sentidos e significados” (ALMEIDA, 2016, p.21). 

Como na semana anterior as crianças tinham ido visitar uma exposição 

do Pablo Picasso, a professora articulou elementos das artes plásticas 

com a dança. Trabalhou com três obras de Picasso: “A vida”, “As 

senhoritas de Avignon” e “Mulheres correndo na praia”.  Ela mostrou 

para as crianças essas imagens e foi fazendo-lhes perguntas: “Por que 

essas pessoas estão tristes?, referindo-se à tela “A vida”. “Como estão 

seus corpos?”. As crianças diziam: “Estão tristes porque estão se 

abraçando”, “por que estão sem roupa”, “porque estão descalças”; 

algumas disseram que era por causa da guerra. Uma das crianças 

sabia que aquele quadro fora pintado por Picasso na ocasião da morte 

de seu melhor amigo. Provavelmente ficaram sabendo na própria 

exposição. A professora lembrou também das fases Cubista, Rosa e 

Azul do autor (Caderno de Campo, 08/08/2016). 

 

A professora espalhou os quadros pela sala e as crianças tinham a missão de tentar 

representar os gestos em pequenos grupos, e cada criança interpretava de formas 

diferentes. Cada uma, ao seu modo, dançava ao som de uma música com ritmo castelhano 

e num momento de pausa tinham que escolher uma das obras para imitar a pose que estava 

sendo representada. Essa dinâmica possibilitava o não aprisionamento dos movimentos 

das crianças e despertava liberdade de imaginação, bem como a criação, a partir da 

expressão dos corpos. Para desmanchar a pose, a professora pedia para as crianças 

imaginarem que elas eram como um castelo de areia na praia e iriam começar a se 

desmanchar, oportunizando às crianças conhecerem outras formas e possibilidades de 

movimentos, do uso dos espaços e de sua consciência corporal. As crianças iam caindo 

como se fossem castelos de areia se desmanchando, possibilitando mais brincadeiras com 

os corpos (ALMEIDA, 2016).   

                                                 
38 No Instituto Tomie Ohtake em São Paulo, com a mostra “Picasso: mão erudita, olho selvagem” 

no dia 22 de maio de 2016. 
39 Pintor, escultor e desenhista espanhol (1881-1973), um dos criadores do movimento artístico  

“Cubismo”. 
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No final da atividade, as crianças ficaram deitadas ouvindo o som do mar e a 

professora cantou uma música: “Nos cabelos do meu bem tem areia, tem areia, eu vou 

lavar, tem areia. No ouro dos meus olhos no mar eu vou lavar, no mar, oia, no mar” 

(Caderno de Campo, 15/05/2016). 

As fotografias a seguir mostram um pouco das propostas em dança realizadas com 

as crianças a partir das pinturas de Pablo Picasso.  

 

Figura 30 - “Observação das obras de Picasso” na 

Creche/Pré-Escola pesquisada, agosto de 2016. 

Arquivo da pesquisadora 

 

Figura 31 - “Observação das obras de Picasso” na 

Creche/Pré-Escola pesquisada, agosto de 2016. 

Arquivo da pesquisadora. 

 

Figura 32 - “Incorporação dos gestos 

observados nas pinturas de Picasso” na 

Creche/Pré-Escola pesquisada, agosto de 

2016. Arquivo da pesquisadora. 

 

Figura 33 - “Incorporação dos gestos observados 

nas pinturas de Picasso” na Creche/Pré-Escola 

pesquisada, agosto de 2016. Arquivo da 

pesquisadora 
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Figura 34 - “Incorporação dos gestos observados 

nas pinturas de Picasso” na Creche/Pré-Escola 

pesquisada, agosto de 2016. Arquivo da 

pesquisadora. 

 

Figura 35 - Dançando com Picasso a partir da 

obra: “Família de acrobatas (malabaristas)” na 

Creche/Pré-Escola pesquisada, agosto de 2016. 

Arquivo da pesquisadora. 

 

 

Diferente do trabalho da professora com quem realizei a pesquisa, Miller40 não se 

utiliza de imagens para despertar os movimentos no trabalho de dança para/com as 

crianças. Para ela, a própria gravidade do corpo e a investigação das múltiplas 

possibilidades de movimentos do corpo é que servirão como repertório para as criações e 

composições da dança. 

O uso de imagens na composição em dança pode ser entendido como uma forma 

mais abstrata por ser tratar de outra linguagem, a visual, e se não for contextualizada 

poderá tornar-se sem sentido para as crianças e limitar seus movimentos, restringindo-se 

                                                 
40 Fala da bailarina e professora Drª Jussara Miller, no 6º Fórum “forinho”, realizado no Itaú 

Cultural, no dia 28 de março de 2017. 
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aos movimentos vistos nas imagens. Por outro lado, as imagens possibilitam enriquecer 

o repertório por trazer novos elementos para a criação de movimentos.  

Já o não uso das imagens, como sugere Miller (2017), possibilita maior liberdade 

de movimentos a partir da descoberta tendo como referência o próprio corpo e suas 

múltiplas possibilidades, ainda que não agregue outros movimentos encontrados nos 

meios visuais. 

Outra atividade proposta, observada na pesquisa, a partir das obras de Picasso, foi 

a leitura de sua tela “Família de acrobatas” (1905), em que as crianças observavam a 

pintura e falavam sobre suas impressões. Depois a professora organizou o espaço com 

corda, bolas, sombrinhas de frevo e bexigas. A atividade propunha que cada dupla de 

crianças brincasse com esses objetos e experimentasse todos. Num canto ficavam as bolas 

grandes de borracha e as crianças tinham que brincar com seus corpos sobre as bolas; em 

outro canto ficavam as bexigas cheias e as crianças tinham que brincar com elas sobre 

seus corpos e, por fim, as crianças brincavam de andar com a sombrinha de frevo pela 

corda buscando o equilíbrio. 

A partir destas observações, identifiquei as concepções de Laban nas propostas da 

professora, no sentido de apontar diversas possibilidades de emprego do movimento, 

menos restritas e mais criativas, de acordo com os movimentos globais das pessoas.  

Segundo Rengel (2006): 

Laban nos ensinou que com o corpo adquirimos conhecimento. Ele, já 

na sua época, dizia que não é possível separar conceitos abstratos, ideias 

e/ou pensamentos, da experiência corporal. Esta é a base primeira do 

que podemos dizer, pensar, saber e comunicar [..] (RENGEL, 2006, p. 

122) 

Para além da reprodução das imagens de Picasso, as crianças interpretaram 

imagens estáticas em forma de movimentos e gestos. Xavier (2007) discute a 

diferenciação entre movimento e gesto, e afirma que o primeiro refere-se ao resultado do 

esforço mecânico do corpo para se deslocar no espaço de forma organizada, enquanto o 

gesto traz a carga expressiva, a identidade sociopsíquica de cada um/a, a sua mitologia 

corporal. Segundo a autora, é importante criar um espaço invisível para que se possa ler 

a movimentação das crianças, pois assim poderemos ver as pistas de sua história pessoal 

e cultural, identificadas por meio de seus movimentos e pré-movimentos. Além disso, 

ressalta a importância de entendermos que as crianças podem compreender e sentir seus 

corpos e suas movimentações de formas criativas e, ao mesmo tempo, criar e compor suas 
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danças. Cabe às professoras apresentar a dança às crianças de forma que não se limite à 

cópia de movimentos, mas sim um trabalho de reflexão sobre o que se faz. 

Em meados de setembro de 2016, a professora iniciou um trabalho com 

brincadeiras de roda e questionou as crianças sobre as brincadeiras de roda que elas 

conheciam. Algumas crianças citaram as que conheciam e ela ensinou algumas outras. 

Uma das mais significativas foi “De abóbora faz melão”, desenvolvida por etapas, para 

que as crianças se apropriassem dos movimentos e da sequência da brincadeira, para ser 

apresentada para as crianças da escola “Gracinha.”41 

Para iniciar essa atividade, a professora exibiu um vídeo do grupo “CD 

Pandalelê42”, com a brincadeira de roda “De abóbora faz melão”. Ela pediu para as 

crianças observarem os movimentos realizados pelos/as adolescentes e quais partes do 

corpo eles/as mexiam para brincar. Após assistirem duas vezes ao vídeo, a professora 

reuniu as crianças em roda e anotou o que cada uma tinha observado.  

A professora explicou que as brincadeiras de roda foram trazidas para o Brasil 

pelos povos europeus e africanos, mas também indígenas que aqui viviam as praticavam. 

Disse também que algumas delas muito antigas e, por isso, a importância de sua 

preservação. 

Na sequência da atividade, a professora trouxe muitas imagens de artistas que 

pintaram quadros, xilografias e gravuras representando brincadeiras de roda. Havia em 

torno de 25 imagens variadas: roda só de crianças, só de adultas/os, de crianças e 

adultas/os, no campo e na cidade, só de homens etc. O importante era a diversidade das 

brincadeiras de roda.  

Havia também imagens de esculturas de barro, de pedra e fotografias da artista 

Sandra Guinle43. A professora colocou as imagens na roda e primeiro as crianças andavam 

em pé na roda observando as imagens. Fizeram duas rodadas de observação.  Ela pediu 

para as crianças escolherem duas imagens e comentarem sobre elas. Quem eram as 

pessoas que apareciam nas imagens? Onde elas estavam? Eram antigas ou recentes? Por 

                                                 
41Gracinha, localizada no bairro Monte Kemel, na cidade de São Paulo/SP é uma escola do contra 

turno, que faz parte do Colégio Nossa Senhora das Graças, conveniada com a prefeitura da cidade 

de São Paulo e tem muitas atividades de artes: dança, teatro, música, além de uma horta. As 

crianças da Creche vão até o Gracinha para conhecer algumas brincadeiras novas e depois também 

recebem as crianças do Gracinha para ensinar algumas brincadeiras. Essa troca já acontece há 

alguns anos entre as crianças do Gracinha e as da Creche/Pré-Escola pesquisada. 
42 Grupo Pandalelê: Livro - CD- Brinquedos Cantados 2001. Disponível em: 

https://www.youtube.com/watch?v=6xUPDt_thdM.  
43Nascida no interior de São Paulo, formada em Artes Plásticas e escultora autodidata. 

https://www.youtube.com/watch?v=6xUPDt_thdM
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quê? Eram pinturas, fotografias, esculturas, xilografias? Algumas vezes a professora 

auxiliava na leitura da imagem, dizendo quem era a/o artista, e as crianças expressavam 

suas impressões sobre a foto.  

Após todas as crianças apresentarem suas opiniões, a professora perguntou: “-Por 

que será que tantos artistas diferentes representam a brincadeira de roda? Por que tantas 

pessoas tentam ilustrar a brincadeira de roda?” Algumas crianças falaram que era por 

tratar-se de uma brincadeira muito antiga, porque achavam que essas/es artistas gostavam 

de brincar de roda. “Porque brincar de roda é muito legal.” 

A roda era uma prática recorrente nas proposições em dança da professora com as 

crianças. Tratava-se de uma forma de integração entre as crianças e a professora, pois 

envolvia o contato físico por meio de toques, olhares e outros “tipos de contatos” 

subjetivos, como o acolhimento e o pertencimento àquele grupo, àquela creche, àquela 

dança.  

Na segunda quinzena do mês de outubro de 2016, a professora retomou com as 

crianças algumas danças e músicas dançadas e cantadas na Festa Junina, para os 

preparativos da festa de encerramento do ano. 

 

 

Figura 36 - Ensaio para a festa de encerramento na Creche/Pré-Escola pesquisada, novembro de 

2016. Arquivo da pesquisadora. 

 

Havia alguns anos tinham sido confeccionados os trajes das personagens, com o 

apoio das famílias e, no segundo semestre de 2016, foi realizada uma oficina com as 

famílias para reformar esses trajes, preparando-os para o ano seguinte. 
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Figura 37 - Organização dos trajes para a festa de encerramento na Creche/Pré-Escola 

pesquisada, outubro de 2016. Arquivo da pesquisadora. 

 

Um dos aspectos observados durante a pesquisa foi a participação das famílias na 

Creche/Pré-escola, e do quanto essa parceria era positiva para as crianças, familiares e 

professoras/es, pois possibilitava uma troca de conhecimentos entre elas/es, aproximando 

gerações e diferentes contextos socioculturais. No dia a dia da creche, as crianças que 

chegavam podiam levar suas mães e pais para a sala de acolhimento e juntas/os realizarem 

alguma oficina preparada pelas professoras – seja de pintura, de jogos (como quebra-

cabeças), de confecção de brinquedos com sucatas etc. Pude observar formas de 

integração e de construção de uma educação compartilhada, que trazia segurança às 

crianças e também às/aos adultas/os.   
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3. A dança para/com crianças e a descolonização da infância 

A arte é um meio de comunicação social cuja função deveria ser a de 

transmitir e de conscientizar acerca das grandes ideias e das grandes 

falhas da época em que o artista atua (PETRELLA, 2006, p. 209). 

 

A produção recente no campo das pesquisas em Educação Infantil, no Brasil, tem 

revelado que, grande parte das instituições de Educação Infantil segue o referencial de 

organização escolar do Ensino Fundamental, quando deveria ser o contrário - espaços e 

tempos educativos construídos e organizados para uma vivência plena da infância, 

possibilitando a comunicação de corpos inteiros, de movimentos, gestualidades, 

linguagens teatrais, dançantes e brincantes de crianças e professoras, como pontuam 

Souza (2010) e Silva (2012), quando ressaltam as linguagens artísticas, especialmente as 

teatrais e performáticas (MACHADO, 2010) como formas de construção de culturas entre 

as crianças e entre elas e as professoras nos espaços educativos e fora deles.  

Entretanto, sabe-se que essas linguagens estão reprimidas nas/os adultas/os, 

furtadas delas/es pelo mundo do trabalho no capitalismo (MARCELLINO, 1990) e 

precisam ser reaprendidas e reconstruídas no processo de formação docente das/os 

professoras/es da infância (FRANCO, 2001). 

As crianças compreendem o mundo através das brincadeiras, sendo estas as 

principais condições para a construção de culturas entre seus pares, contribuindo para o 

desenvolvimento da “criatividade e da inventividade de meninos e meninas, deixando-

os/as ser crianças” (GOBBI, 2011, p. 131), trazendo consigo sonhos, sentimentos, desejos 

que precisam ser respeitados.  

Observei nas propostas em dança na Creche/Pré-Escola pesquisada que, assim 

como Miller (2012, p.96), “o corpo presente já é vivenciado pela criança como reflexo de 

sua relação com a vida quando ela brinca e conquista possibilidades de ações e 

experiências múltiplas do cotidiano”. Para a autora o trabalho de dança desenvolvido 

com/para as crianças emerge da qualidade dessa vivência de brincante, encorajando-as a 

brincar com o próprio corpo e a perceber o que acontece no momento presente, em que a 

prioridade é o ato em si, e não o resultado do ato executado. 

Os interesses trazidos pelas crianças, seus conhecimentos e contextos concretos 

são a condição, segundo Freire (2008a, p. 131), para o desenvolvimento de novos saberes. 

A “educação dialógica” parte da compreensão de que as crianças têm suas experiências 
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diárias e que começar a partir delas é partir do concreto, do senso comum, para chegar a 

uma compreensão mais profunda da realidade.  

Freire (2000) afirma também que 

“[...] Da educação que, não podendo jamais ser neutra, tanto pode estar 

a serviço da decisão, da transformação do mundo, da inserção crítica 

nele, quanto a serviço da mobilização, da permanência possível das 

estruturas injustas, da acomodação dos seres humanos à realidade tida 

como intocável” (FREIRE, 2000, p. 58). 

 

Vale ressaltar que a formação tecnicista parte dos modelos tayloristas e fordistas 

do início do século XX, que influenciaram, fortemente, o modelo de escola que conduz 

ao aprendizado da obediência e da submissão, tanto ao sistema, quanto àqueles/as que 

estavam nos patamares hierárquicos superiores. Dessa forma, a escola foi chamada a 

contribuir com a ideia de sociedade produtivista, reproduzindo no âmbito educativo o 

processo de atomização gerado na esfera trabalhista. 

Quijano (2005) nos lembra que  

“[...] a produção histórica da América Latina começa com a destruição 

de todo um mundo histórico, provavelmente a maior destruição 

sociocultural e demográfica da história que chegou a nosso 

conhecimento” [...] Uma das mais ricas heranças intelectuais e artísticas 

da espécie não só ficou destruída, mas, sobretudo sua parte mais 

elaborada, mais desenvolvida e avançada, ficou inacessível para os 

sobreviventes desse mundo (QUIJANO, 2005, p.16). 

 

De acordo com Quijano (2005), o novo sistema de dominação social teve como 

elemento fundador a ideia de raça, que foi a primeira categoria social da modernidade. 

Isso resultou na imposição de uma única identidade, destituindo os povos latinos e 

africanos de suas plurais identidades, memórias e conhecimentos. A ideia de raça, 

portanto, é criada para dar sentido às novas relações de poder, redefinindo e configurando 

todas as formas e instâncias prévias de dominação. As práticas pedagógicas, nesse 

sentido, precisam ser vistas em sua realidade e não na busca por mudanças baseando-se 

no cientificamente correto. É muito comum nas pesquisas a reprodução do discurso 

vigente, esquecendo-se o pesquisador de fazer a pesquisa propriamente dita.  

O poder hegemônico eurocêntrico distorce e bloqueia a percepção de nossa 

experiência histórico-cultural. A colonialidade do poder faz da América Latina um 

cenário de des/encontros entre nossa experiência, nosso conhecimento e nossa memória 
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histórica. É fundamental liberar nossa retina histórica da prisão eurocêntrica e reconhecer 

nossa experiência histórica. 

Segundo Freire (2002), 

Conhecer, na dimensão humana, [...] não é o ato através do qual um 

sujeito, transformado em objeto, recebe, dócil e passivamente, os 

conteúdos que outro lhe dá ou impõe. [...] O conhecimento, pelo 

contrário, exige uma presença curiosa do sujeito em face do mundo e 

requer sua ação transformadora sobre a realidade. Demanda uma busca 

constante. Implica em invenção e em reinvenção. Reclama a reflexão 

crítica de cada um sobre o ato mesmo de conhecer, pelo qual se 

reconhece conhecendo e, ao reconhecer-se assim, percebe o ‘como’ de 

seu conhecer e os condicionamentos a que está submetido seu ato. [...] 

Conhecer é tarefa de sujeitos, não de objetos. E é como sujeito, e 

somente enquanto sujeito, que o homem pode realmente conhecer. 

(FREIRE, 2002,p.27) 

Paulo Freire (1987, p. 37) aponta que a realidade social em que vivemos não existe 

por acaso; ela é um produto da ação dos homens e essa mesma realidade não se transforma 

por acaso. Afirma ainda que, se os seres humanos “são produtores desta realidade e se 

esta, na ‘inversão da práxis’, se volta sobre eles e os condiciona, transformar a realidade 

opressora é tarefa histórica” e, portanto, humana. 

De acordo com Freire (1983, p. 178), a opressão social vincula-se com a opressão 

cultural para que os oprimidos não reflitam sobre sua situação de oprimidos e em 

consequência disso, não se rebelem. Para o autor, essa manipulação de cunho ideológico 

culmina na invasão cultural, que consiste na “penetração que fazem os invasores no 

contexto cultural dos invadidos, impondo a estes sua visão do mundo, enquanto lhes 

freiam a criatividade, ao inibirem sua expansão”. 

Auroux (1992) discute a questão da padronização e pedagogização das línguas 

que se justificaram necessárias para o desenvolvimento da Ciência. Entretanto, a língua 

como um referencial identidário contribui para uma padronização escolar e sabe-se que 

essa padronização produz desigualdades, visto que cada contexto é único. Mesmo os 

grupos que tentam fugir da padronização acabam sendo “pegos” pelo sistema econômico.  

A identidade cultural de um indivíduo e de uma coletividade é dinâmica e está em 

constante construção. Em uma sociedade capitalista, marcada pelo consumismo, essa 

construção é influenciada pelas demandas do consumo e pelo tempo linear. Reside neste 

ponto uma contradição social, visto que a construção da identidade pressupõe que o 

indivíduo possa se desenvolver em suas diferentes dimensões e não apenas pelo viés do 

tempo do capital. 
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Nesse sentido, ao discutir a questão de um tempo artístico e, sobretudo, educativo, 

que rompa com a experiência do tempo linear característico das relações capitalistas, 

pretende-se buscar, por meio da linguagem da dança, formas de descolonização das 

infâncias nas creches e pré-escolas, e de reconhecimento de suas identidades sociais e 

culturais, através e a partir dos corpos. 

Um importante passo para ampliar as reflexões acerca dos corpos e movimentos 

das professoras nas instituições de Educação Infantil, bem como da reconstrução de suas 

dimensões brincalhonas, é reconhecer as crianças pequenas como sujeitos que produzem 

culturas e que precisam urgentemente ser vistas e ouvidas, com suas capacidades de criar, 

imaginar, inventar e representar papéis, brincar com os seus corpos e se relacionar com 

outras crianças e com as professoras das mais diversas formas, comunicando-se através 

de sua corporeidade e se expressando por meio de múltiplas linguagens (EDWARDS et 

al 1999).  

É essencial criar possibilidades para que estas manifestações aconteçam e estar 

disponível corporalmente para senti-las e percebê-las, apropriando-se de todos esses 

elementos para a construção de uma pedagogia da Educação Infantil que reconheça 

efetivamente os direitos das crianças pequenas. 

Para Freire (1980, p.38), a cultura é toda a criação humana e essa criação possui 

um caráter humanístico, pois se constitui em uma aquisição sistemática da experiência 

humana, que é o resultado do trabalho de mulheres e homens, daquilo que acrescentam 

no mundo e do esforço de criar e recriar e estabelecer relações de diálogo com os outros 

seres humanos.  

De acordo com Bufalo (1997), as expressões corporais não estão desvinculadas 

das manifestações culturais das diferentes etnias, gêneros, idades e classes sociais. Existe 

uma integração entre corpo e mente na linguagem pele-pele que possibilita uma relação 

entre as pessoas de diferentes características e as aprendizagens decorrentes deste contato. 

Dessa forma, 

A dança, dentro de um contexto social, é de grande importância como 

auxiliar na valorização de um pensamento crítico transformador, 

articulando a linguagem corporal com a verbal, conectando-as a 

conteúdos pedagógicos que garantam autoconhecimento e 

fortalecimento social (TADRA et al, 2009, p.53). 

Segundo Sabino e Jody (2011), é importante perceber e valorizar as manifestações 

intangíveis que estão em processos patrimoniais da sabedoria e elementos culturais dos 
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povos, no que se refere às músicas, dança, culinária, tecnologias, indumentária, entre 

outras maneiras de revelar suas identidades e alteridade, referente ao diálogo e à 

valorização das diferenças existentes. 

Os valores e princípios culturais podem ser representados através do conjunto de 

posturas e movimentos corporais; dessa forma, atuar no corpo significa atuar sobre a 

sociedade na qual esse corpo está inserido. Nesse sentido, as práticas institucionais que 

envolvem o corpo (educativas, artísticas, recreativas ou reabilitadoras) devem ser 

pensadas nesse contexto, para evitar sua realização de forma reducionista, considerando 

os seres humanos como sujeitos da vida social (DAOLIO, 1995). 

As ideias de Paulo Freire (2000), Prado (2012), Müller (2006), Perrotti (1990), 

Sarmento (2003) e Fernandes (2004) nos ajudam a pensar as crianças como seres 

históricos e produtores de cultura, “[...] seres capazes de saber, de saber que sabem, de 

saber que não sabem. De saber melhor o que já sabem, de saber o que ainda não sabem” 

(FREIRE, 2000, p.40). Para que se ampliem as possibilidades das crianças de sua 

existência humana no mundo é importante compreender suas diferentes formas de 

expressão em diferentes contextos sociais.  

Freire (1990, p. 85) propõe uma educação que valorize e respeite as diferenças 

culturais e os saberes e as experiências de vida dos sujeitos, considerando que 

“compreender a realidade do oprimido, refletida nas diversas formas de produção cultural 

– linguagem, arte, música -, leva a uma compreensão melhor da expressão cultural 

mediante a qual as pessoas exprimem sua rebeldia contra os dominantes”. 

Pensando nos discursos e ideologias sobre a infância, Foucault (1970, p. 03) nos 

fala que o poder está relacionado com aquilo que seria um processo ordenado de produção 

de discursos em nossas sociedades e que “o discurso não é simplesmente aquilo que 

traduz as lutas ou sistemas de dominação, mas aquilo pelo qual e com o qual se luta; é o 

próprio poder de que procuramos assenhorear-nos”. 

O mesmo autor identifica e analisa três grupos de procedimentos de controle, 

seleção, organização e redistribuição da produção dos discursos, a saber: os sistemas de 

exclusão externos e internos ao discurso, bem como as regras impostas aos sujeitos. 

Fazem parte dos mecanismos de exclusão externos ao discurso a interdição, a separação 

ou rejeição e a “vontade de verdade”. Esse último se configura como um modo de separar 

o verdadeiro do falso, imposto pelas instituições a partir de critérios arbitrários e ancorado 

por meras contingências históricas.  
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De acordo com Arelaro (2005), a Educação Infantil é o único nível ou etapa de 

ensino que foi criado com o atendimento de cima para baixo. Essa organização priorizava 

o atendimento das crianças de 6, 5 e 4 anos, nesta respectiva ordem, com o objetivo de 

garantir o “sucesso escolar”, quando chegasse o momento do letramento. As escolas 

foram organizadas para se aculturarem ao modo de produção capitalista, o que aponta 

necessariamente para a formatação de uma educação escolar da infância objetivando a 

maior eficácia nas etapas seguintes. Em outras palavras, para a redução do ser humano, 

desde a sua infância, a uma força geradora de lucro e consumidora de bens e serviços.  

Trata-se, portanto, do oposto do que defendemos aqui: a concepção de que as 

crianças devem viver seu tempo de infância em sua plenitude, construindo suas próprias 

culturas, e não serem vistas, como afirma Faria (1999), apenas do ponto de vista 

biológico, como vir-a-ser, mas percebê-las na sua dimensão cultural, ou seja, respeitando 

as especificidades da infância, enquanto um momento a ser vivido no seu tempo. 

Foucault (1971) propõe três tarefas que desconstruiria os grupos de procedimentos 

de exclusão citados anteriormente. O primeiro seria o de questionar a vontade de verdade; 

o segundo, de restituir o caráter do acontecimento do discurso e, por fim, suspender a 

soberania do significante. 

Na realidade das instituições de Educação Infantil do nosso país, as ideias de 

Foucault (1971) podem contribuir para questionar algumas verdades absolutas produzidas 

pelos discursos e ideologias presentes nesse campo do conhecimento e o que está por 

detrás de determinados discursos, com os seguintes questionamentos: Como esses 

enunciados foram produzidos? Por quem? Para quê? Para quem? Onde? Quando? 

Bakhtin (2003 apud SOUZA; ALBUQUERQUE, 2012, p. 113) fala da construção 

da consciência de si através do olhar e da palavra do outro, ou seja, esse olhar cria uma 

“linguagem que permite decifrar mutuamente a consciência de si e do outro no contexto 

das relações sociais, históricas e culturais.” 

A pesquisa exige um diálogo constante com o outro, a alteridade e o dialogismo, 

conceitos do campo da interculturalidade que não podem ser pensados separadamente, 

visto que a teoria antidialógica da ação é o caminho que leva à invasão cultural. De acordo 

com Bakhtin (2003 apud SOUZA; ALBUQUERQUE, 2012), uma cultura estrangeira não 

se revela em sua completude e em sua profundidade senão através de uma outra cultura. 

Diante de uma cultura estrangeira, colocamos perguntas novas que ela mesma não se 

colocava. Esse diálogo, portanto, precisa ser ‘relacional’, ou seja, a interculturalidade 

como contato, como intercâmbio entre culturas distintas, o que difere da 
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interculturalidade ‘funcional’, que reconhece as desigualdades e as diferenças como 

objetivo da assimilação e da tolerância. Desse modo, a interculturalidade crítica promove 

um projeto político de descolonização, transformação e refundação da sociedade. 

Freire (1987, p. 82) afirma que, “[...] não há um diálogo verdadeiro se não há nos 

seus sujeitos um pensar verdadeiro. Pensar crítico. Pensar que não aceitando a dicotomia 

mundo-homens, reconhece entre eles uma inquebrantável solidariedade.” 

Para que o diálogo se concretize, a observação das/os professoras/es precisa ser 

crítica e atenta ao que ocorre com as crianças, ou seja, seus interesses, suas experiências 

e expressões, em confronto com as intencionalidades educativas, permitindo, dessa 

forma, a organização dos espaços/tempos que atendam e respeitem as necessidades das 

crianças.  

Para Freire (1987, p. 73), as/os professoras/es problematizadoras/es não concebem 

as crianças como receptoras dóceis de depósitos, mas sim como investigadoras críticas, 

que dialogam com as/os professoras/es, que também são investigadoras/es críticas/os. 

“Enquanto a concepção bancária dá ênfase à permanência, a concepção problematizadora 

reforça a mudança”: 

[...] uma espécie de postura necessária, na medida em que os seres 

humanos se transformam cada vez mais em seres criticamente 

comunicativos. O diálogo é o momento em que os seres humanos se 

encontram para refletir sobre sua realidade tal como a fazem e a refazem 

(FREIRE, 2008a, p.123). 

 

Segundo Saul & Saul (2013), para Paulo Freire, os acontecimentos da vida 

compõem tramas historicamente situadas e sujeitas a múltiplos condicionamentos. 

“Carregamos conosco a memória de muitas tramas, o corpo molhado de nossa história, 

de nossa cultura” (1994, p.17). Cabe ao ser humano “puxar os fios” dessas tramas para 

compreendê-las e agir em uma direção contra-hegemônica, no sentido da libertação.  

Essas reflexões de Freire remetem ao envolvimento das crianças, funcionárias/os, 

famílias e professoras/es na luta pela manutenção e ampliação de vagas das Creches/Pré-

Escolas da USP, exercendo a crítica contra as ações arbitrárias da reitoria.  

Nesse sentido é preciso considerar que as crianças pequenas constroem culturas, 

saberes e conhecimentos, o que requer um processo educativo que deixe de priorizar as 

questões cognitivas para a escolarização precoce, associadas ao encadeamento linear e 
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lógico, abrindo-se para a dimensão do novo, a favor de um tempo artístico, um tempo 

presente, os tempos das infâncias.  

3.1. Tempos e espaços das crianças que dançam 

A dança é a arte do espaço em mutação infinita. Dançamos com e no 

espaço, e também com o que ele contém (XAVIER, 2014, p. 05). 

 

A origem da concepção de espaço que temos na atualidade é herança de um 

processo que foi se constituindo há milhares de anos. As concepções sobre o espaço nas 

teorias renascentistas e euclidianas tornaram-se um modelo que influenciou valores 

estéticos e um paradigma de conhecimento. Ou seja, 

[...] A herança do espaço euclidiano é o dele ser pensado como figura 

geométrica abstrata, desprovida de matéria, estático, plano, imutável, 

pressupostamente divorciado da experiência, restrito à geometria, 

matemática, medições, deduções lógicas, fronteira, lugar, linha, ponto, 

plano. (BANANA, 2015, p.62) 

Na mesma lógica, Banana (2015, p. 65) afirma que Newton compreende o espaço 

“como objeto geométrico [...] como algo que já vem pronto e necessário para que tudo 

mais o preencha. Ortogonal (tridimensional), atemporal, homogêneo, estático, imutável, 

independente da nossa experiência”. Trata-se de um espaço que “nunca se modifica”.   

Essa concepção é a do espaço absoluto: “é o espaço que não teria 

relação com as coisas externas, isto é, o espaço que não dependeria dos 

corpos ou outra coisa qualquer para existir. Esse espaço se caracteriza 

pela sua imutabilidade eterna.” (SAPUNARO, 2012, p.41 apud 

BANANA, 2015, p. 65) 

Essa concepção de espaço homogêneo, neutro, atemporal e geométrico ainda é 

predominante. Entretanto, atualmente as conquistas científicas dos séculos XIX e XX 

contribuíram para pensar em um espaço que não seja divorciado do tempo, podendo ter 

inúmeras dimensões: 

[...] ser dinâmico, vivo, mutável, não restrito à geometria, às ciências 

ditas “duras” como a física e a matemática, mas pode e deve ser vivido 

como resultado de relações humanas, ou seja, econômicas, sociais, 

culturais. E, que as artes devem ser consideradas fundamentais na 

produção de espaços possíveis, mesmo que se tornem necessários ao 

passarem a existir e, ainda, que neste caso, uns são tão válidos quanto 

os outros. (BANANA, 2015, p.68) 
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Apesar dessa nova concepção sobre o espaço e o tempo, ainda precisamos 

enfrentar muitas barreiras no que se refere à concepção dos espaços e tempos nas 

instituições de Educação Infantil. Não se trata apenas dos espaços físicos das instituições, 

mas também do respeito aos espaços como propriedade do próprio corpo, que não está 

dissociado do tempo.  

De acordo com Salzstein (2015), os múltiplos espaços dentro do corpo referem-

se a um espaço como vazio, algo que circundaria o corpo e se estenderia para além dele, 

ou seja, não é ambiente, exterioridade, mas sim espaço como processo, pura plasticidade, 

mobilidade de formas, sutileza e leveza de estruturas em movimento.  

Para a autora, sem a dimensão da experiência, da qual o corpo é o único garantidor, 

o espaço perde essa dimensão dinâmica, é mera abstração. Nesse sentido, o corpo e o 

espaço, e acrescento o tempo e os sons que o corpo produz, podem ser entendidos como 

uma única e mesma instância. “A ideia da conquista do corpo como movimento e 

plasticidade está profundamente ligada à premissa de que o sujeito não é uma categoria 

estável, já dada, mas sim uma instância a ser formada, forjada ao longo da vida” 

(SALZSTEIN, 2015, p.21). 

Essa ideia vem ao encontro de Lopes (2015), pois: 

[...] A produção da corporalidade se faz no processo de transformação 

e em reação ao espaço circundante.  Duração de tempo com o que o 

corpo interage com o espaço e tudo que está contido nele estimula o 

corpo a se transformar, a se recriar, a acontecer, enfatizando assim o 

potencial performático da dança. O corpo, em suas diferentes 

realidades, torna-se um dispositivo de transmissão de temporalidade, 

espacialidade e de auto-reflexibilidade (LOPES, 2015, p. 33). 

Segundo Salzstein (2015), foi a partir da arte moderna, sobretudo a das 

vanguardas, que deixou de se falar em um corpo em abstrato. Essa corrente tematizou um 

corpo que se recusava à instrumentalidade e à funcionalidade, e questionou 

implacavelmente a promessa de desempenho e eficiência da sociedade tecnológica, assim 

como a ideia de que se podia delegar à técnica a tarefa de administrar a vida. Na 

contracorrente dessa visão do corpo funcional/instrumental, as/os artistas de vanguarda 

buscaram o espaço da vida comum e a experiência de um corpo imanente, ou seja, 

inseparável. Ao longo da primeira metade do século XX houve uma radicalização dessa 

experiência, na qual corpo e espaço aparecem desierarquizados.  
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A ideia de que o espaço e tudo o que ele contém pode ser o disparador para a 

transformação dos corpos pôde ser presenciada diversas vezes durante a realização da 

pesquisa, como por exemplo o trabalho com as crianças a partir das obras de Picasso. 

 

 

Figura 38 - Crianças nas propostas em dança na Creche/Pré-Escola pesquisada, agosto 2016. 

Arquivo da pesquisadora. 

 

Este trabalho foi proposto durante aproximadamente um mês e pude observar 

como foi o envolvimento das crianças durante sua realização. As crianças foram se 

apropriando dos gestos e movimentos observados nas obras, reproduzindo e criando 

outros novos, revelando que os corpos não podem ser compreendidos como produtos 

prontos, mas vão se transformando, se constituindo, se expressando na medida em que 

precisam criar soluções no espaço. Esses fluxos contínuos de transformações nos levam, 

e também as crianças, a descobrir outras possibilidades de organização dos corpos no 

espaço.  

Nesse sentido, a Educação Infantil exige tempos e espaços diferenciados dos que 

estão impostos atualmente que respeitem as manifestações presentes nos corpos das 

crianças, pois não se trata de simplesmente oferecer um espaço físico e um tempo 

cronológico delimitados para elas, mas sim, de trazer seus corpos para ocuparem e se 

apropriarem destes tempos e espaços existentes, como uma unidade, ou seja, não 

separando suas criações dos tempos e espaços de seus corpos.  

Todo o trabalho desenvolvido com as crianças tinha um significado, ou seja, as 

propostas corporais não estavam desvinculadas do entendimento dos movimentos e das 

intencionalidades e, tampouco, dos espaços e tempos ocupados pelos corpos das crianças. 
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As fotografias das propostas em dança revelam que os corpos estão, assim como 

coloca Miller (2013), “[...]em constante transformação no momento presente, em uma 

relação de contaminação do ambiente.” 

Da mesma forma que pensamos nos espaços internos dos corpos como uma 

necessidade vital para a entrada do ar e de sua flexibilidade, para que esse mesmo ar 

encontre espaços a percorrer pelo corpo, também podemos pensar sobre os tempos e 

espaços das infâncias. Como se dá a relação com os espaços concretos, imaginários e 

subjetivos que as crianças apresentam através dos seus movimentos? 

Xavier (2014) nos provoca a pensar nos espaços como mediadores das relações 

humanas e, portanto, sociais, e como aliados na construção de diálogos em relação. Esses 

espaços podem possibilitar às crianças construírem lugares e ambientes imaginários, 

tornando-se estes para elas espaços cênicos, ressignificando os elementos concretos 

presentes para criarem jogos, a partir de sua subjetividade e das relações estabelecidas 

corporalmente.  

Sarmento (1997 apud MACHADO, 2010) propõe conhecer as crianças a partir de 

quatro eixos: a interatividade, que se refere aos valores e preocupações criados pelas 

crianças na interação com seus pares e com as/os adultas/os; a ludicidade, que é o brincar 

com outras crianças e/ou com objetos; a fantasia do real, que é o faz de conta; e a 

reiteração, que representa a não linearidade temporal experienciada pelas crianças. 

Observar essa relação das crianças com os espaços permite às professoras um 

olhar diferenciado para esses corpos e para suas formas de expressão.  

A autora Sonia Salzstein (2015) propõe: 

[...]o corpo como possibilidade de fundação de uma experiência de 

espaço. Corpo como lugar responsivo, que se expressa na história e no 

mundo social. Corpo como a forma por excelência, que a subjetividade 

vai tomando no processo de seu aparecimento para o mundo social, e, 

por isso mesmo reconhecido, pelos artistas da vanguarda moderna 

como lugar mais pleno da conquista da autonomia (SALZSTEIN, 2015, 

23). 

Ainda segundo a autora acima, um dos trabalhos de Lygia Clark44 representa bem 

a fusão entre corpo e espaço. Trata-se do trabalho “Caminhando”, de 1964, que consistia 

na ação de recortar, até o limite, uma fita de Moebius. Nesse trabalho, a artista utilizou a 

fita de Moebius para fazer um contraste com nossos hábitos espaciais, que são: direita-

                                                 
44 Lygia Clark (1920-1988) artista carioca, herdeira irrequieta das correntes da vanguarda do 

século XX. 
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esquerda; avesso e direito; em cima/ em baixo; dentro/fora, desviando-se das correntes 

construtivistas do modernismo em direção à noção de uma subjetividade fluida, 

descomprometida de toda forma fixa, mesmo porque a fita de Moebius não apresenta 

começo e fim, direita ou esquerda, em cima ou em baixo, trazendo a experiência de um 

tempo sem limite e de um espaço contínuo. 

 

Figura 39 - Crianças nas propostas em dança na Creche/Pré-Escola pesquisada, agosto 

2016. Arquivo da pesquisadora. 

 

 

Figura 40 - Foto das crianças nas propostas em dança na Creche/Pré-Escola pesquisada, 

agosto 2016. Arquivo da pesquisadora. 

 

Durante as observações das crianças nas propostas em dança, percebi que elas 

tinham um tempo restrito para falar de suas impressões sobre as questões que surgiam 

durante as rodas de conversa e perguntei à professora o que pensava sobre esse tempo 

fragmentado e dividido nas creches e pré-escolas, e em relação específica às experiências 
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criativas em dança. Percebi certa angústia por parte da professora em ter que determinar 

os horários das crianças, como mostra seu relato a seguir: 

Muitas vezes me sinto atropelando as crianças. Isso me dá uma 

frustração muito grande.  Eu procuro chegar muito antes, o meu 

horário aqui na creche é das 10 às 19 horas, entretanto eu chego umas 

oito e meia, nove horas para preparar o ambiente, para que eu consiga 

começar no horário e ouvir as crianças. Só que tem uma coisa que é 

muito maior do que a minha organização, que é a rotina da creche. Eu 

uso o espaço do salão que é de refeição, outras coisas acontecem numa 

rotina de instituição [...]. Quando tem aniversário eu faço logo depois 

do lanche da tarde. Comemorar o aniversário é muito importante, são 

as famílias que escolhem fazer aqui, às vezes tem pipoca e os meninos 

querem ficar conversando. E está tudo certo também e, eu tenho que 

ser aquela bruxa bem brava, bem chata e dizer: - Vocês já terminaram, 

estão satisfeitos? Muitas vezes ajudo a limpar o espaço para agilizar, 

[...] e acho muito triste ter que atropelar assim as crianças (Entrevista 

com a professora, 04/11/2016). 

A professora reconhece a importância de as crianças manifestarem suas opiniões 

e ideias. Entretanto, como o tempo destinado às atividades de dança é de apenas 60 

minutos por semana, muitas vezes isso não é possível e se faz necessário interrompê-las 

para dar lugar às outras crianças, como podemos ler em sua fala durante a entrevista: 

Ao mesmo tempo eu também acho educativo dizer agora é a vez do 

fulano, vamos escutar o fulano, as vezes tem uma criança que vai falar 

do passeio que tem a ver com a nossa atividade, ela vai contar o que 

aconteceu antes, do cachorro, etc., para chegar no assunto porque para 

ela faz sentido aquilo, só que ela está aprendendo a se colocar, então 

eu falo: ‘Você lembra que o nosso assunto é esse?’ ‘O que você vai 

falar tem a ver com isso?’ E tem criança que gosta de falar, falar e 

esquece do outro...E também é uma forma de organizar esse tempo. 

(Entrevista com a professora, 04/11/2016) 

Segundo Lopes (2015), o tempo de duração com que o corpo interage no espaço, 

enquanto também constrói esse tempo/espaço e tudo que está contido nele, estimula o 

corpo a se transformar, a se recriar e a acontecer.  

Assim como observei em campo, uma simples mudança na disposição da sala, ou 

a inserção de novos objetos nos espaços em que se desenvolve o trabalho com as crianças, 

nas instituições de Educação Infantil, podem provocar outras relações. O tempo de 

duração desse corpo, com esse “novo” espaço, pode levar a um tempo de criação de uma 

temporalidade fora do tempo. Não é um tempo cronológico, marcado, dividido, inflexível, 

mas sim um tempo da presença das crianças interagindo/construindo/criando com esse 

espaço de criação.  
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4. Desenvolvendo propostas dançantes e metodologias de pesquisa em 

dança para/com crianças pequenas em uma EMEI de São Paulo/SP  

[...]A escola não pode reduzir a vida àquilo que já existe, à realidade 

como ela é, pois assim um futuro diferente parece impossível. Por esse 

motivo, a vida em comum, a brincadeira, a imaginação e a construção 

de narrativas são elementos políticos importantes na educação das 

crianças. São eles que fomentam a expansão do ser, a atenção ao 

detalhe, a gentileza, isto é, a delicadeza inegociável da vida [...] 

(BARBOSA, 2013, p. 222). 

Partindo do entendimento de que a escola não pode se reduzir àquilo que já existe, 

como bem afirma Barbosa (2013) no excerto acima, penso que a linguagem da dança e 

das artes em geral, permite ir além e ao encontro com a infância, respeitando as 

especificidades dos tempos e espaços das crianças, permitindo a flexibilidade das 

atividades e projetos, “evitando o improviso, mas permitindo o imprevisto” (BUFALO, 

1999, p. 120), o direito à brincadeira, ao lúdico e à construção de narrativas.  

Na segunda etapa desta pesquisa optou-se pelo desenvolvimento de metodologias 

de pesquisa em dança com uma professora de Educação Infantil e trinta crianças de quatro 

anos de idade de uma Escola Municipal de Educação Infantil (EMEI) da cidade de São 

Paulo e, posteriormente, o envolvimento de outra professora dessa mesma escola. 

Realizamos um trabalho de dança para/com as crianças, que teve início em agosto e 

finalização em dezembro de 2017. As atividades aconteciam uma vez por semana, com o 

tempo de 45 minutos.  

Comecei a trabalhar na referida EMEI como professora efetiva de Educação 

Infantil no cargo de módulo45, em junho de 2017 e, no decorrer de alguns dias, fui 

conhecendo a “linha do tempo46”, as crianças e as professoras. Uma das professoras me 

despertou a atenção por desenvolver atividades e brincadeiras corporais em um espaço da 

EMEI chamado “Solário”, com uma brincadeira de circuito com obstáculos para saltar, 

pular, arrastar, correr. Promover brincadeiras de pular corda, corre-cutia, desenho no chão 

com giz de lousa, entre outras propostas. 

A diretora da EMEI, sabendo da minha pesquisa de mestrado, me perguntou se eu 

não tinha interesse em desenvolver atividades de dança com as crianças. Conversei com 

                                                 
45Esse cargo geralmente é ocupado pelas as/os professoras/es que estão ingressando na rede 

municipal da Cidade de São Paulo. As funções consistem em substituir na falta das/os 

professoras/es e auxiliá-las/os no que for preciso no cuidado com as crianças. 
46 Refere-se aos horários do uso dos espaços pelas crianças e professoras no período de 

permanência na instituição. 
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a professora que desenvolvia as atividades e brincadeiras corporais e ela aceitou a parceria 

no desenvolvimento da atividade com/para as crianças. Entreguei uma breve proposta de 

trabalho que elaborei (APÊNDICE 1) para que ela pudesse conhecer o meu trabalho e 

começamos a pensar em propostas e atividades de dança com as crianças. O objetivo 

desse trabalho com a professora e crianças é o de compreender a importância das 

linguagens artísticas, em especial a dança na Educação Infantil e para além dela. Escutar 

o que as crianças podem nos comunicar por meio de outras linguagens, ou seja, gestos, 

movimentos, brincadeiras individuais e coletivas, consciência dos movimentos corporais 

e tantas outras. Linguagens essas que foram se revelando durante as atividades em dança 

propostas pelas crianças, professora e pesquisadora. 

As vivências realizadas no primeiro campo de pesquisa, com a professora de 

dança e as crianças pequenas da Creche/Pré-Escola da USP, também me prepararam e me 

provocaram a ousar elaborar as propostas dançantes no segundo espaço pesquisado, a 

EMEI, pois fui me apropriando de brincadeiras, músicas, danças e histórias da cultura 

popular brasileira que foram levadas comigo, na disseminação de elementos de nosso 

pertencimento em outro contexto de Educação Infantil pública, com outras crianças e 

professoras. 

A EMEI pesquisada está localizada em Campo Limpo, na periferia da Zona Sul 

de São Paulo.  O prédio de três pavimentos tem oito salas, brinquedoteca, sala de leitura, 

sala de vídeo, solário, refeitório e playground.  Funciona em dois turnos: 1º turno das 7h 

às 13h e 2º turno das 13h às 19h. A instituição conta com 16 turmas organizadas com  

capacidade para atendimento de 560 crianças, assim distribuídas: 

• Infantil I: 4 turmas (manhã) 

• Infantil II: 4 turmas (manhã) 

• Infantil I: 3 turmas (tarde) 

• Infantil II: 5 turmas (tarde) 

Cada uma das turmas é composta por aproximadamente 35 crianças, sendo que as 

que estão no Infantil I têm 4 anos de idade e as do Infantil II têm 5 anos. A EMEI foi 

inaugurada no dia 06 de novembro de 2015, na gestão do prefeito Fernando Haddad (2013 

a 2016), quando também foram entregues 31 novas EMEIs na cidade de São Paulo47. 

                                                 
47 Os dados podem ser encontrados no site abaixo em um ofício endereçado aos membros do 

Grupo de Trabalho Interinstitucional sobre Educação Infantil (GTIEI) a respeito do detalhamento 

das propostas para a Educação Infantil Disponível em: <http://www.mpsp.mp.br/portal/pls/portal/ 

!PORTAL.wwpob_page.show?_docname=2596224.PDF>. Acesso em: 27 abr. 2018. 

http://www.mpsp.mp.br/portal/pls/portal/%20!PORTAL.wwpob_page.show?_docname=2596224.PDF
http://www.mpsp.mp.br/portal/pls/portal/%20!PORTAL.wwpob_page.show?_docname=2596224.PDF
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As atividades da EMEI são organizadas numa linha do tempo que divide os 

tempos e os espaços utilizados pelas crianças e pelas professoras.  

Os espaços utilizados pelas crianças e professoras são:  

O solário, que fica no piso superior do prédio, ou seja, no terceiro pavimento. 

Trata-se de um espaço amplo com vistas para a parte externa, com piso frio e sem 

cobertura. 

 

 

A sala de leitura, espaço utilizado para as professoras lerem ou contarem histórias 

e para que as crianças possam manusear os livros e propor atividades corporais. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
 

Figura 41- Brincadeira de peteca no espaço do solário da EMEI pesquisada, novembro de 2017. 

Arquivo da pesquisadora. 
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Figura 42 - Atividade de dança na sala de leitura da EMEI pesquisada, outubro de 2017. Arquivo 

da pesquisadora. 

 

A sala é o local em que as crianças e professoras permanecem a maior parte do tempo e 

realizam diversas atividades manuais e jogos de montar, na maioria das vezes, sentadas. 

 

Figura 43- Construção de chocalho na sala da EMEI pesquisada, novembro de 2017. Arquivo 

da pesquisadora. 
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O espaço da recreação fica no térreo e pode ser utilizado para as professoras 

desenvolverem brincadeiras com ou sem materiais, como por exemplo amarelinha, corda, 

bambolês, bola etc. É um espaço em que as crianças podem observar de dentro o 

movimento do lado de fora da instituição.  

 

 

Figura 44 - Brincadeira de bambolê no espaço da recreação da EMEI pesquisada, outubro 

de 2017. Arquivo da pesquisadora. 

 

A brinquedoteca é um espaço criado a partir do segundo semestre de 2017 e 

composto por alguns espaços de brincadeira de faz de conta: cozinha, sala e quarto, 

fantasia e construção. 

 

Figura 45 - Brinquedoteca da EMEI pesquisada, agosto de 2017. Arquivo da pesquisadora. 
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No primeiro dia de atividade com as crianças me apresentei e falei um pouco sobre 

a minha pesquisa e que, em parceria com a professora, iríamos realizar algumas 

brincadeiras de movimento do corpo. Disse que eu sou uma pesquisadora e estou 

escrevendo um livro e iria fotografá-las e realizar vídeos, com a autorização das suas 

famílias e que gostaria muito de aprender a dançar com elas. 

O local escolhido para as atividades e brincadeiras dançantes foi a sala de leitura 

por ter um espaço amplo, arejado e com tatames no centro. O tempo de duração das 

atividades era de 40 a 45 minutos, tempo estipulado pela professora devido aos horários 

fixos estabelecidos na “linha do tempo”.  

Para iniciar solicitei que as crianças tirassem os sapatos e a professora já indicou 

que não era para tirar as meias, alegando que, pelo fato de serem muitas crianças, haveria 

o risco de perderem ou trocarem as meias e das mães reclamarem caso isso ocorresse. 

Sentadas com as pernas estendidas e em roda nós cantamos com as palmas das mãos 

unidas: 

“Tum, tum, tum, quem está aí? 

É a Dona Mariquinha que acaba de chegar 

Olê, olê, olê, olê, olê, olâ (bis) 

Oi cumpadi, oi cumadi  

Bom dia!”(Música da Cultura Popular Brasileira) 

 

O objetivo era cantar essa música todas as vezes, que iniciássemos a atividade, 

como uma forma de nos cumprimentarmos. Iniciamos com um alongamento. A ideia era 

fazer um bolo: 

 

Figura 46 - Atividade de dança no espaço da sala de leitura da EMEI pesquisada, agosto de 

2017. Arquivo da pesquisadora. 
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Perguntei para as crianças se elas sabiam quais os ingredientes necessários para 

preparar um bolo. Conforme elas iam mencionando os ingredientes, fomos procurando 

por eles na cozinha imaginária, estendendo os nossos corpos para cima, para os lados, 

para a frente e, por fim, mexendo a massa com movimentos com todo o corpo, batendo 

nas pernas, no tronco, nos braços. 

Assim como o trabalho de Miller (2012, p. 88), esta proposta teve como base os 

estudos de Klauss Vianna, em que o processo lúdico apresenta procedimentos favoráveis 

para acessar os corpos das crianças. Isso acontece pois envolve a experimentação do 

corpo com todas as possibilidades de movimento, o que proporciona o estado do corpo 

presente. A autora refere-se a essa técnica como um “(...) processo e caminho de 

investigação”, não sendo visto, portanto, como “(...) sinônimo de aquisição acumulativa 

de habilidades corporais e de procedimentos cristalizados e estanques”, mas sim por meio 

de “(...) estratégias propulsoras de processos corporais transformadores que 

disponibilizam um corpo que dança” (MILLER, 2012, p. 26). 

Iniciamos com a investigação dos ossos do corpo, as crianças com seus próprios 

corpos e eu pesquisadora fazendo perguntas sobre quantos ossos temos nos braços, 

pernas, pés, mãos, qual é o maior, qual é o menor, qual é o mais forte. As crianças iam se 

tocando, levantando algumas hipóteses. Elas falavam e queriam a minha confirmação se 

estavam respondendo certo ou errado. Eu ia respondendo de acordo com os interesses das 

crianças. Algumas me falaram que tinha sangue no corpo, me mostravam seus 

machucados, outras falaram de músculos, me mostrando o quanto eram fortes. 

O autoconhecimento, ou seja, a procura de se conhecer no e pelo corpo pode ser 

considerada, segundo Foucault (1999, p. 297), um caminho para o desprendimento 

disciplinatório que silencia e domestica o corpo.  

A professora participou da atividade e precisava chamar muitas vezes a atenção 

das crianças para prestarem atenção nas propostas de movimentos e se concentrarem 

naquilo que eu estava solicitando durante a atividade de dança. Compreendo a postura da 

professora neste momento pois, as crianças, pela limitação de momentos livres de 

experimentação corporal (correr livremente, pular, subir, se pendurar, se arrastar, virar de 

ponta cabeça, rolar, lutar etc, durante o período em que permanecem na EMEI, viam neste 

momento a oportunidade de realização desses movimentos não dando atenção ao que duas 

adultas estavam tentando lhes dizer, mesmo porque durante todo o tempo elas estão sobre 

os comandos, orientações e exigências das/os adultas/os, de como sentar, como brincar, 

como se alimentar, como andar, como subir escadas, e  tudo o que não podem fazer. Penso 
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que se elas tivessem mais oportunidades de movimentos livres seria muito mais tranquilo 

para elas ouvirem a proposta das professoras.  

Não pretendo realizar um estudo comparativo das instituições que acompanhei 

durante a pesquisa. Entretanto, por se tratar de realidades distintas, percebo que a postura 

das crianças é diferente, ou seja, enquanto que na primeira as crianças passavam a maior 

parte do seu tempo brincando em um espaço privilegiado por várias horas sem serem 

interrompidas, quando havia alguma proposta dirigida, no caso, a atividade de dança, as 

crianças demonstravam interesse em participar da atividade. Já na segunda, as crianças 

tinham apenas uma hora e quarenta e cinco minutos por dia, tempo este distribuído entre 

o horário do parque, que era de 45 minutos, o horário da brinquedoteca e do solário, com 

o tempo de 30 minutos cada um deles, sendo que elas permanecem na instituição seis 

horas por dia, ou seja, os corpos permanecem sentados pelo menos quatro horas por dia. 

É de se esperar tal postura diante de um tempo e espaço convidativos ao movimento. 

Os horários fragmentados instituídos nas EMEIs, que são de no máximo 45 

minutos para cada atividade e o uso de algum espaço, não possibilitam o direito de 

brincar, pois meia hora é o tempo do pensar e, até o criar, o fazer e o agir esse tempo já 

se esgotou. Não é, portanto, o tempo das crianças, mas sim o tempo da lógica adulta, 

presente nas relações capitalistas.  

Bem nos lembra Guattari (1977), o sistema capitalista exige que cada vez mais 

cedo as crianças estejam aptas a decifrar os diferentes códigos do poder. É necessário um 

adestramento das crianças, mas isso não é feito como antigamente, com castigos, 

palmatórias etc. Ele é feito de forma sutil. Essa suavidade nos dá a impressão de termos 

humanizado a escola e as relações familiares. O que ocorreu de fato foi a troca dos 

castigos físicos pela extirpação das crianças, o mais cedo possível, de sua capacidade 

específica de expressão, no intuito de adaptá-las aos valores e comportamentos 

dominantes. 

No final da atividade com as crianças, fiz um alongamento de finalização 

contando-lhes a história do Tatu bolinha48:  

“Era uma vez um tatuzinho que estava lá embaixo da terra; estava lá 

escondidinho, relaxando, descansando, ele ficou assim por muito 

tempo. De repente um certo dia começou a chover muito e o tatuzinho 

que estava embaixo da terra começou a ficar embolorado e precisava 

                                                 
48 Uma das histórias da cultura popular brasileira que aprendi com a professora de dança da 

Creche/Pré-Escola da USP pesquisada. 
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muito sair do buraco para tomar um pouco de sol e aí o tatuzinho saiu 

e lá fora estava um sol tão gostoso que ele ficou deitado de barriga 

para cima e se esticou totalmente as pernas, os braços e pensava assim: 

- ai que gostoso tomar um sol assim na minha barriga, no meu rosto. E 

ele ficou lá um tempão, mas como o tatu é um bichinho muito curioso 

ele queria ver se tinha algum amigo do lado dele e então foi virando 

bem devagarinho de lado e quando viu um amigo ficou com tanta 

vergonha que ele se encolheu. Depois de um tempo ele voltou para 

tomar sol na sua barriguinha e se esticou todinho, mas aí ele pensou se 

tinha um amiguinho de um lado, será que não pode ter um do outro 

lado? E aí ele foi virando para o outro lado bem devagarinho e quando 

ele viu que tinha outro amiguinho lá ficou morrendo de vergonha e se 

encolheu todinho. E aí ele voltou na posição de barriga para cima para 

esquentar mais um pouquinho e se esticou bastante. E aí como já tinha 

tomado bastante sol ele voltou para debaixo da terra. (E aí as crianças 

fizeram a posição de como ele fica lá debaixo da terra, barriga para 

baixo, joelhos dobrados, cabeça no chão e braços ao lado do corpo). 

Só que depois de algum tempo ele começou a escutar um barulhinho 

saindo da sua barriga, ele estava com muita fome e precisava sair para 

comer alguma coisa e aí ele começou a se esticar, colocando os braços 

para frente do corpo (posição da cobra) depois voltaram se apoiando 

nos pés e nas mãos bem devagar e foi desenrolando, foi crescendo, 

crescendo e aí quando estava em pé se transformou em um menino.” 

(História da Cultura Popular Brasileira)  

 

 

Figura 47 - Alongamento com a história do “tatu bolinha” na EMEI pesquisada, agosto de 

2017. Arquivo da pesquisadora. 

 

Antes de voltar para a sala as crianças teriam que colocar os sapatos, enquanto nós 

ajudávamos as que não conseguiam amarrar os cadarços. Uma das crianças chorou e eu 

perguntei o que havia acontecido e ela disse que não sabia colocar. Tentei acalmá-la e 

expliquei que iria ajudá-la.  
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No segundo dia de atividade a proposta foi a investigação das articulações do 

corpo humano. Iniciamos com o alongamento, o mesmo da semana anterior, com a 

preparação de um bolo. Fizemos um exercício de respiração, deixando o ar entrar por uma 

narina e sair pela outra, tampando uma delas alternadamente, sentindo a diferença do ar 

frio quando entra e morno quando sai do corpo. Esse exercício de respiração permite que 

as crianças percebam a diferença entre a temperatura de dentro do corpo que é mais quente 

que o ar que respiramos. É uma oportunidade de auto observação e, como afirma Miller 

(2016, p. 59), “não existe dança se não houver primeiro o corpo [...] o despertar sensorial 

ampliará o sentido cinestésico, resultando em uma presença: o estar presente aqui e 

agora.”  

A proposta era realizar o conhecimento das articulações no próprio corpo e no 

corpo da/o colega. Em duplas as crianças investigaram a articulação uma da outra, 

tocando nas articulações do corpo da/o colega. Uma deitada e a outra sentada. 

  

Figura 48 - Atividades de dança no espaço da sala 

de leitura da EMEI pesquisada, agosto de 2017. 

Arquivo da pesquisadora. 

Figura 49 - Atividades de dança no espaço da sala 

de leitura da EMEI pesquisada, agosto de 2017. 

Arquivo da pesquisadora. 
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Depois as crianças ficaram em pé e a proposta era tocar em uma das articulações 

do corpo do/a colega que faria o movimento criando poses. Nesse momento, uma das 

crianças estava distraída fazendo outra coisa fora dessa proposta e a professora disse para 

ela ficar sentada por um tempo. Essa forma de punição por mal comportamento é comum 

na instituição. Os corpos dóceis são considerados os mais apropriados neste contexto e o 

movimento só é possível quando permitido pelas/os adultas/os.  

A própria estrutura arquitetônica da instituição direciona qual é o tipo de corpo 

aceitável, ou seja, aquele que permanece sentado em cadeiras, que faz fila para subir e 

descer as escadas segurando no corrimão, que é proibido de se pendurar nas grades que 

estão no parque, que se mantenha o mais quieto possível no refeitório, que não corra pelos 

corredores ao irem até o banheiro e que não corra muito no parque para não se machucar.  

  

 

Figura 50 - Atividades de dança no espaço da sala 

de leitura da EMEI pesquisada, agosto de 2017. 

Arquivo da pesquisadora. 

 

Figura 51 - Atividades de dança no espaço da sala 

de leitura da EMEI pesquisada, agosto de 2017. 

Arquivo da pesquisadora. 
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Em outro momento da atividade a proposta era a de as crianças dançarem como 

se fossem robôs, fazendo movimentos das articulações investigadas no corpo. As crianças 

foram muito além nos movimentos que descobriram na investigação das articulações. 

Algumas dançavam deitadas, com os quatro apoios no chão e algumas crianças estavam 

um pouco retraídas.  

Novamente, ao final, no momento de vestir os calçados a mesma criança da semana 

anterior começou a chorar e a acalmei dizendo que eu iria ajudá-la. O choro é considerado 

uma das linguagens das crianças pequenas. Neste caso, ele pode revelar a insegurança 

que ela sentiu frente a um desafio, sem perceber nas adultas confiança para superá-lo. Por 

isso, cabe às/aos professoras/es se “(...) alfabetizarem nas inúmeras linguagens das 

crianças, ou seja, choros, olhares, gestos, balbucios, risadas, silêncios, toques, falas, 

movimentos etc., não apenas através da fala”(EDWARDS et al 1999, p. 01). 

Em outro dia de atividade a proposta foi a de investigar a musculatura dos corpos 

humanos. Para a proposta levei alguns elásticos com o diâmetro de mais ou menos 2 

metros. Iniciei com um alongamento e exercício de respiração. Falei sobre como os 

nossos corpos podem esticar e encolher, e que isso se deve a sua musculatura. Apresentei-

lhes alguns elásticos para investigarmos os movimentos com o uso da sua tensão. 

Primeiro as crianças experimentaram individualmente, deitadas e em pé faziam 

movimentos com o uso do elástico. Depois, realizavam a movimentação em duplas 

compondo várias danças.  

Durante as danças em duplas, com o uso do elástico as crianças iam compondo os 

seus próprios movimentos e criando suas coreografias. Nas fotografias 53 e 54 podemos 

ver as crianças brincando de trenzinho, deslocando-se rapidamente pela sala, 

ressignificando a proposta inicial que era a de investigação da musculatura do corpo 

humano. Essa dança reinventada revela o quanto ela pode ser um “discurso pronunciador 

do mundo pelo corpo e do quanto pode se aproximar da noção de uma linguagem 

significativa com valores e sentidos culturais do seu contexto específico”(VILELA, 2013, 

p. 20). 
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Figura 52 - Atividades de dança no espaço da sala de leitura da EMEI pesquisada, outubro de 2017. 

Arquivo da pesquisadora. 

  

 

Figura 53 - Atividades de dança no espaço da sala de leitura da EMEI pesquisada, outubro de 

2017. Arquivo da pesquisadora. 
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Figura 54 - Atividades de dança no espaço da sala de leitura da EMEI pesquisada, outubro 

de 2017. Arquivo da pesquisadora. 

 

Quando finalizamos a atividade, fiquei com alguns meninos terminando de 

amarrar os cadarços dos tênis e começamos a dialogar sobre a dança: 

Pesquisadora: -Vocês gostam de dançar? 

Crianças: - Sim. 

Pesquisadora: - O que vocês dançam em casa? 

Um dos meninos: - Eu sei dançar a dança do Volverine e a do Homem Aranha. 

Os outros também afirmaram que sabiam dançar essa dança e começaram a 

dançar. Dançavam como se estivessem lutando, mexendo todo o corpo com movimentos 

de luta, uma luta dançante. 

Essas diferentes danças, compostas pelas crianças, eram manifestadas 

concomitantemente às suas gargalhadas, aos suspiros, às surpresas, aos sorrisos, ao brilho 

nos olhos. O espaço da sala era preenchido e ocupado com diferentes tipos de 

movimentos, sons e gestos: arrastar, pendurar, subir nas cadeiras, engatinhar, pular, 

arrastar, correr, gritar, falar, sorrir. Elas queriam me mostrar o que sabiam fazer com seus 

corpos: 

- Professora, olha o que eu sei fazer? 

Essa fala refere-se a uma das crianças, me mostrando que sabia fazer “estrelinha” 

ou seja, um movimento de apoiar as duas mãos no chão e lançar as pernas para o alto, 
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num giro, com o corpo de lado ou de frente e voltar à posição inicial de pé. Logo em 

seguida, outras crianças também queriam me mostrar outros movimentos: cambalhota, 

saltos, giros, entre tantos outros. Tratava-se, portanto de uma dança que respeita as 

especificidades dos movimentos de cada uma das crianças, estimulando-as a buscar e 

investigar os seus próprios movimentos. “A dança é revelada à criança a partir de suas 

explorações corporais, no processo de descobrir o próprio corpo e suas possibilidades de 

movimento” (MILLER, 2012, p. 85), “enxergando em cada criança um corpo que sinaliza 

a cultura, mergulhado nela” (MACHADO, 2010, p.125). 

Após a atividade de dança a professora conversou comigo e falou sobre como 

considerava importante trabalhar com os movimentos das crianças e que não concordava 

com as atividades realizadas no papel. Falou sobre a importância do brincar na Educação 

Infantil e dos equívocos de antecipar a escolarização para essa faixa etária com atividades 

sem sentido e significado para as crianças. A professora percebia nas propostas, que 

realizava fora da sala, o quanto as crianças se desenvolviam nos aspectos motores, sociais, 

na resolução de conflitos, companheirismo, trocas de experiências com crianças de outras 

turmas, novas descobertas, superação de limites. 

Aquino (2015) nos propõe um lugar da infância como possibilidade, potência, da 

não fala e da fala que se inaugura, da criação e tempo de experiência para as crianças e 

suas professoras e das pessoas que também compartilham este espaço. Para a autora, 

“pensar a Educação Infantil como espaço de diáspora nos exige tensionar, suspeitar e 

suspender as verdades, as definições, as nomeações.  Sem língua buscar a infância como 

ruptura, (re) criação” (AQUINO, 2015, p.103). 

Nesse mesmo dia a professora me chamou para eu ver a atividade com corda que 

ela tinha organizado no solário com as crianças e pediu dicas sobre o que mais poderia 

propor. Ela disse que já tinha realizado várias propostas com as crianças: pular corda, 

pular foguinho, que consiste em bater ligeiramente a corda, passar por baixo de diferentes 

formas, se arrastar passando por baixo da corda, só pular sobre a corda. Eu disse que 

podíamos pedir para as crianças se movimentarem imitando o movimento de alguns 

animais, virar cambalhota, amarelinha etc. 

A professora mostra, no seu trabalho com as crianças, o quanto é importante o 

trabalho corporal, proporcionando para as crianças atividades corporais dirigidas e livres. 

Durante o período em que eu pude acompanhar o seu trabalho, a professora 

privilegiou o trabalho nos espaços abertos da escola, mesmo que estes não estivessem 

previstos em sua linha do tempo. E presenciei a dificuldade do uso desses espaços nesses 
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horários pois, como teoricamente não estavam sendo usados pelas professoras, as/os 

profissionais da limpeza tinham ordens para realizar a limpeza do local. Muitas vezes, a 

professora chegava até o local e precisava voltar para a sala por esse motivo.  

Uma das vezes em que isso ocorreu eu estava junto com a professora e com as 

crianças e a proposta era brincar com uma peteca que as crianças tinham construído na 

sala. Dirigimos-nos até o espaço do solário e quando chegamos o espaço estava sendo 

higienizado. A professora foi até a direção relatar o ocorrido e a resposta foi que nesse 

horário as/os funcionárias/os estão autorizadas/os a fazer o seu trabalho, já que o local 

não está em uso pelas professoras.  

Os documentos oficiais, como o “Currículo da Cidade de São Paulo”, também 

reforçam que “o funcionamento da UE exige a organização e definição de horários, mas 

esses não podem se sobrepor às necessidades de aprendizagem das crianças. Brincar 

requer tempo: tempo para pensar a brincadeira, tempo para estabelecer parcerias.” (SÃO 

PAULO, 2018, p.40) 

O uso dos espaços na Educação Infantil requer flexibilização e colaboração de 

professoras/es e das/dos demais profissionais da instituição, priorizando o direito das 

crianças a brincar em espaços abertos, possibilitando às crianças e professoras 

promoverem novas possibilidades de atuação, “[...]superando os modelos rígidos de 

escola, de casa e de hospital. Assim, a pedagogia faz-se no espaço e o espaço, por sua vez 

consolida a pedagogia” (FARIA, 1999, p. 70). 

4.1. “Professora, existe índio de verdade?”: seguindo os passos das crianças 

em dança e pertencimento 

Para realizar a atividade de dança com as crianças, levei um apito indígena com 

som de pássaro. A ideia era ter um instrumento em que as crianças pudessem prestar 

atenção na alternância dos movimentos: andar, pular e girar. Um som de apito: caminhar; 

dois sons de apito: pular; três sons de apito: girar. 

Eu tinha selecionado algumas músicas para realizar a atividade, entretanto o rádio 

da escola não funcionou e fizemos a atividade sem música. Começamos sentando em roda 

e cantando a música de saudação. Fizemos alongamento e respiração. Retomamos o que 

tínhamos feito nas atividades anteriores. As crianças iam se lembrando das brincadeiras 

dançantes com o uso do elástico, da história do tatu e dos ossos do corpo.  
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A brincadeira proposta consistia na junção dos movimentos de caminhar, pular e 

girar, compondo uma dança. Algumas crianças iam alternando os movimentos, 

compondo sua própria dança. Outras queriam ficar fazendo apenas um movimento. Só 

girar ou só pular. 

No final da atividade sentamos em roda e passei o apito para as crianças 

conheceram o instrumento de perto, manuseando e até mesmo apitando. Um menino 

olhou para mim e perguntou: Professora, existe índio de verdade? 

Respondi que sim e que existem muitos índios. A partir da pergunta do menino, 

conversei com a professora e falei que podíamos desenvolver um pouco sobre a dança e 

a cultura indígena. Ela me falou que achava ótima a ideia, mas que teríamos que mostrar 

para as crianças a diversidade dos grupos indígenas e suas várias etnias49, para que elas 

não pensassem que todos os povos indígenas têm a mesma cultura e costumes50.  

Partindo do entendimento de que a prática educativa deve ser previamente 

organizada na intenção de evitar o improviso, mas permitir o imprevisto, a atividade de 

dança proposta por mim e pela professora foi repensada. “Levando em consideração o 

direito das crianças de serem ouvidas e a observação constante das suas necessidades” 

(BUFALO, 1999, p.120), começamos a pesquisar algumas danças indígenas que 

poderíamos trabalhar com as crianças. Encontramos a dança da onça, da etnia Bororo51, 

do Mato Grosso do Sul e um conto guarani sobre o “Roubo do Fogo” (MUNDURUKU, 

2005). Também comprei um instrumento chamado meia-lua e um rádio com entrada para 

pen drive. Baixei a música cantata pelos Bororo na Dança da Onça. Levei também um 

chocalho indígena utilizado pelos povos da etnia Tupi Guarani.  

No dia da atividade iniciamos com uma roda e cantamos a música de saudação. 

Falei para as crianças que iria contar um mito Guarani sobre o roubo do Fogo52. Após a 

história mostrei os instrumentos que eu tinha levado para realização da atividade e que 

nós iríamos conhecer uma dança indígena da etnia Bororo. Falei que no nosso país 

                                                 
49De acordo com os dados do IBGE (2010) a população indígena no Brasil é de 896,9 mil, tem 

305 etnias e fala 274 idiomas. Fonte: <https://censo2010.ibge.gov.br>. Acesso em: 28 set. 2018. 
50A professora citou que realizou um curso sobre a diversidade dos povos indígenas no Brasil, 

oferecido pelo sindicado das/dos professoras/es da SME do município de São Paulo. 
51 O termo Bororo significa, na língua nativa, "pátio da aldeia". Entre os Bororo, a unidade política 

é a aldeia (Boe Ewa), formada por um conjunto de casas dispostas em círculo. Atualmente, os 

Bororo detêm seis Terras Indígenas demarcadas no Estado do Mato Grosso, num território 

descontínuo e descaracterizado, que corresponde a uma área 300 vezes menor do que o território 

tradicional. Fonte: <https://pib.socioambiental.org/pt/Povo:Bororo>. Acesso em: 12 dez. 2018. 
52Conto extraído do livro: MUNDURUKU, Daniel. Contos Indígenas Brasileiros. 2ª. ed., São 

Paulo: Global, 2005. 

https://censo2010.ibge.gov.br/
https://pib.socioambiental.org/pt/Povo:Bororo
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existem muitos povos indígenas, com costumes e culturas diferentes. Alguns se vestem e 

moram na cidade assim como nós e outros vivem na floresta. Falei sobre o significado da 

Dança da Onça53 e da dança para os povos indígenas. 

Iniciamos a dança e as crianças iam fazendo os movimentos e as batidas com os 

pés no chão.  

 

Figura 55 - Atividades de dança no espaço da sala de leitura da EMEI pesquisada, novembro 

de 2017. Arquivo da pesquisadora. 

 

                                                 
53 A Dança da Onça é realizada pelos índios Bororo, em Mato Grosso, na qual o dançarino, que 

representa a alma da onça que matou com as próprias mãos, não deve ser identificado. Por isso, 

cobre-se com a pele desse animal, máscara de franjas de palmeira que também disfarçam seus pés 

e mãos. Toda a tribo acompanha o pajé e o dançarino, num bater de pés ininterrupto, para que não 

haja descontinuidade. A dança continua por toda a noite. Fonte: <http://basilio.fundaj.gov.br>. 

Acesso em: 16 mar. 2018 
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Figura 56 - Atividades de dança no espaço da sala de leitura da EMEI pesquisada, novembro 

de 2017. Arquivo da pesquisadora. 

 

Para iniciarmos o trabalho com a cultura indígena passei o vídeo “Toré das 

crianças Kiriri Xocó AL”54 (24/10/2017), que mostra as crianças da etnia Kiriri Xocó se 

preparando para uma dança. Trata-se de um vídeo de 5 minutos, que mostra as crianças 

pintando seus corpos e vestindo seus adereços. Elas se apresentam falando qual é o seu 

nome indígena e qual é a dança que vão realizar, ou seja, a dança do Toré. É uma dança 

presente nas manifestações culturais de diversos povos indígenas que vivem na região do 

Nordeste do Brasil. O Toré é um ritual que une dança, religião, luta e brincadeira.  

As crianças assistiram atentamente ao vídeo e eu perguntei se elas já tinham visto 

crianças indígenas dançando. Algumas disseram que já tinham visto na televisão e outras 

falaram que nunca tinham visto. Perguntei se elas queriam dançar também e todas 

disseram que sim.  

A mesma música mostrada no vídeo foi colocada para as crianças dançarem e eu 

fui mostrando como era realizada a dança. As crianças se manifestavam através de 

sorrisos, gestos, gritos, risadas e cantos, e foram inicialmente tentando reproduzir o que 

eu estava fazendo, mas depois cada uma se movimentava ao seu modo, como pude ver na 

filmagem que realizei das crianças durante essa dança. A liberdade e escolha dos 

movimentos das crianças na sua relação com o outro promove o “desenvolvimento da 

                                                 
54 Vídeo disponível em: <https://www.youtube.com/watch?v=r7oQZ4qHuKM>. Acesso em: 24 

out. 2017. 

https://www.youtube.com/watch?v=r7oQZ4qHuKM
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consciência grupal e possibilita à criança criar novas estratégias do corpo em relação” 

(MILLER, 2012, p.86). 

Quando demos início ao projeto indígena, uma das crianças veio me contar 

orgulhosa que descobrira que sua bisavó era indígena:- Professora, a minha mãe me disse 

que minha bisavó era índia! 

Essa constatação da criança de suas origens, reveladas pela mãe, mostra o quanto 

“a experiência sensível contribui para o movimento contra-hegemônico para se 

desfamiliarizar de padrões impostos nas práticas colonizadoras” (AQUINO, 2015, p.103), 

e para o reconhecimento de sua própria identidade cultural. 

A EMEI realizou a 2ª Mostra Cultural, no mês de novembro de 2017, e a 

professora da turma em que eu estava realizando a pesquisa sugeriu que nós 

apresentássemos a dança indígena que estávamos desenvolvendo com as crianças. Uma 

outra professora também demonstrou interesse em participar e, dessa forma, começamos 

a desenvolver as atividades de dança com as duas turmas de crianças.  

Propostas dançantes com as crianças: 

• Contação dos mitos indígenas dos Guaranis: “O roubo do fogo” 

(MUNDURUKU, 2005) e “A lenda da mandioca” (GIACOMO, 1977) 

• Dança da Onça - etnia Bororo. 

• Dança e Música: Tangará Mirim – etnia Tupi-Guarani 

• Construção de chocalho 

• Construção de peteca 

• Conversamos com as crianças sobre o significado do grafismo (pintura 

corporal) da etnia Tupi Guarani, da música Tangará Mirim55 e da dança 

para esses povos. 

                                                 
55 A música Mborai Marae (Tangara Mirim) foi composta por Inácio da Silva, um jovem Karaí 

Guarani que vive na aldeia Marangatu, no município de Imaruí (SC). Tangará mirim é um 

pequeno pássaro da Mata Atlântica, sagrado para os guaranis. 

Letra da música:  

TangaraMirin, TangaraMirin 

Nhamandu ouare tamae taetcha 

Nhanderu nhanderu nhanderu 

Tangara Mirin,Tangara Mirin,  

Nhamandu ouare tamae taetcha 

Ydjú Yvydjú Yvydjú 

(SILVA, Inácio da. Mborai Marae. CD Tery-Maraey, de 2002, do coral Mbyá-guarani 

Kuarayouá). Fonte: <http://povosdaantigaamerica.blogspot.com/2012/11/cancao-indigena-

mborai-marae.html>. Acesso em: 28 set. 2018. 

 

Tradução: 

Pequeno Tangará 

Pequeno Tangará 

Quando o Sol se levanta 

Canta e dança 

http://povosdaantigaamerica.blogspot.com/2012/11/cancao-indigena-mborai-marae.html
http://povosdaantigaamerica.blogspot.com/2012/11/cancao-indigena-mborai-marae.html
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Em um dos dias reservados para a atividade de dança a professora precisou faltar 

e eu resolvi desenvolver sozinha as brincadeiras dançantes junto às crianças. Pensei em 

propor a seguinte sequência: 

• Primeiramente as crianças deveriam andar pelo espaço e a cada batida do 

instrumento meia-lua elas iriam mudar a sua forma de caminhar. Sugeri que 

elas andassem fazendo diferentes movimentos – girando, pulando, em um pé 

só, como um sapo, um gato. Elas a princípio iam imitando exatamente os 

movimentos que eu sugeria, mas depois foram fazendo cada uma ao seu modo 

os movimentos dessa caminhada.   

• Antes da atividade preparei a sala colando pelo chão com fita crepe figuras 

geométricas e outros símbolos, formando um quadrado, um círculo, um 

triângulo e a letra X. Perguntei para as crianças se elas conheciam as figuras 

e a letra que estavam formadas no chão. Algumas crianças logo disseram 

quais eram as figuras que eu tinha feito com a fita crepe no chão. 

Sugeri que elas, ao entrar em cada uma dessas formas, fizessem os seguintes 

movimentos: no quadrado dançar em câmera lenta, no círculo lutar karatê, no triângulo 

fazer pose de estátua e no X movimentos com giros.  

                                                 
Reverencia nosso Primeiro Pai 

Nosso Primeiro Pai 

Nosso Primeiro Pai 
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Figura 57 - Atividades de dança no espaço da sala de leitura da EMEI 

pesquisada, novembro de 2017. Arquivo da pesquisadora. 
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Figura 58 - Atividades de dança no espaço da sala de leitura da EMEI pesquisada, novembro de 

2017. Arquivo da pesquisadora. 

 

 

Figura 59 - Atividades de dança no espaço da sala de leitura da EMEI pesquisada, novembro de 

2017. Arquivo da pesquisadora. 
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Figura 60 - Atividades de dança no espaço da sala de leitura da EMEI pesquisada, novembro de 

2017. Arquivo da pesquisadora. 

 

• Coloquei a música “Bailarina”, do grupo Palavra Cantada, e fiquei apenas 

observando as crianças. Algumas delas queriam ficar na janela olhando para 

a rua. Outras queriam ficar lendo livros que estavam dispostos na estante da 

sala. Algumas queriam correr em cima das cadeiras que estavam dispostas ao 

redor da sala. Outras preferiam se pendurar nas janelas.  

• Depois dessa proposta perguntei se elas conheciam uma canoa e gostariam de 

andar em uma. Sentamos como se estivéssemos em uma canoa e eu trouxe 

um lençol amarrado para ser o remo. Coloquei a música “A canoa virou”, do 

grupo Palavra Cantada, e começamos a remar. 

• Por fim coloquei uma música mais tranquila e pedi para que elas deitassem 

de barriga para cima para que pudessem descansar um pouco e sentir a 

respiração, os batimentos do coração. 

Depois elas foram calçar as meias e os sapatos e fomos para a sala pois já estava 

perto da hora da saída. Foi a primeira vez que elas puderam tirar as meias para dançar. 

Percebi, durante as atividades propostas que realizei sozinha com as crianças, que 

eu não representava o tempo da instituição, mas sim o tempo das crianças. Quando a 
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professora realizava junto comigo as propostas em dança era imposto às crianças o tempo 

regrado instituído pela figura da professora e das regras pré-estabelecidas. Já eu 

representava para elas alguém que aparecia de vez em quando com propostas diferentes 

das propostas habituais, por isso o tempo foi imposto a mim pelas crianças e os espaços 

também, ou seja, além delas imporem o tempo, também se impuseram no uso do espaço, 

subindo nas cadeiras, se pendurando nas janelas e se movimentando livremente. 

Na atividade de dança que desenvolvi sem a presença da professora, as crianças 

inventaram uma brincadeira em que umas iam subindo em cima das outras (formando um 

montinho) e a que ficava por baixo acabava se machucando. Outra estava se pendurando 

em um suporte para televisão que estava na sala. Outros pulavam com uma perna só nas 

cadeiras que estavam encostadas na parede. Muitos queriam ler os livros da estante. E 

outras crianças estavam interessadas no que eu estava propondo a elas. Também tive que 

repetir várias vezes para me ouvirem, tentei despertar a atenção delas tocando o 

instrumento meia-lua e dando alguns comandos: sentados, em pé, estátua, deitados. E 

quando conseguia prender a atenção delas falava qual era a proposta.  

Este episódio nos remete a Machado (2010, p.123), segundo a qual as crianças 

“têm sua maneira própria de adequar-se ou não às condutas pré-estabelecidas”, bem como 

Sarmento (2004 apud MACHADO, 2010, p. 123) “denomina as ações de não-adequação 

de culturas de resistência”. 

Penso que a postura das crianças, no dia em que eu estava sozinha com elas, se 

explica pelo fato da falta de vínculo entre mim e elas e de não estarem habituadas a se 

movimentarem livremente pelos espaços da escola. Somente no parque e no solário é que 

elas podem se movimentar, mas ainda sim com várias restrições. Dessa forma, as crianças 

encontraram nessa atividade uma forma de explorar livremente o espaço e o que estava 

contido nele, no tempo delas. 

4.2. “Professora, você pode fazer a brincadeira do quietinho.” O que as 

crianças revelam sobre sua Educação e à dança como um de seus 

fundamentos? 

Percebi, ao longo do trabalho que foi desenvolvido com as crianças e no dia a dia 

em outros momentos da jornada educativa dentro da EMEI, que seus corpos estão sempre 

comunicando algo, como por exemplo quando saiam das salas para irem ao banheiro: 

saltando, andando e girando ao mesmo tempo, pulando, engatinhando, apostando corrida 

com as/os parceiras/os, dando estrelas, gritando, andando de costas, de lado. E quando 
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alguma das professoras percebiam esses movimentos considerados inadequados e 

perigosos repreendiam as crianças. 

 

 

Figura 61- Criança correndo pelo corredor em direção ao banheiro da 

EMEI pesquisada, novembro de 2017. Arquivo da pesquisadora. 

 

Nas escadas da EMEI que dão acesso ao refeitório, ao parque e ao solário, as 

crianças se penduram nas grades que são protegidas por telas, saltam nos últimos dois 

degraus na descida, inventam diferentes modos de subir ou descer (de joelhos, numa perna 

só, de costas, utilizando os quatro apoios, dando pulos com os dois pés de degrau em 

degrau), atitudes recriminadas pelas/os adultas/os alegando questão de segurança. 
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Figura 62 - Crianças subindo as escadas em direção às salas 

de convivência da EMEI pesquisada, novembro de 2017. 

Arquivo da pesquisadora. 

 

As crianças demonstram uma percepção e uma sensibilidade bastante aguçadas, pois 

mesmo em outras turmas em que eu não realizei as atividades de dança, elas vinham me mostrar 

com orgulho os movimentos que sabiam fazer com o corpo (estrelinha, cambalhotas, pulos e 

saltos de diferentes jeitos). 
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Figura 63 - Momento livre na sala de convivência da EMEI pesquisada, novembro de 2017. Arquivo da 

pesquisadora. 

 

A fotografia 63 foi tirada logo após a atividade de dança com as crianças. Na sala, 

esperando as mães, os pais ou responsáveis, para a saída, as crianças começaram a fazer 

movimentos com o corpo e estavam me mostrando o que sabiam fazer. Elas 

ressignificavam os movimentos desenvolvidos na dança e me apresentavam 

orgulhosamente. “Quanto mais diversidade de experiências propiciadas pelo adulto para 

a criança pequena, mais repertório ela colecionará” (MACHADO, 2010, p.127). 

O impedimento do movimento é visto como uma forma de punição por um 

comportamento de movimento que é considerado inadequado no espaço da EMEI. 

Algumas vezes as crianças são orientadas a ficarem sentadas quando transgridem as 

regras pré-estabelecidas. Presenciei várias vezes as crianças subindo em uma bancada que 

há dentro da sala e pulando no chão. Percebe-se o tempo todo a necessidade das crianças 

se movimentarem, mas esses movimentos infelizmente não são considerados importantes 

pela maioria das/os adultas(os).  

Muitas crianças vieram me perguntar por que eu não grito quando estou na sala e 

vão me dando pistas do que eu “preciso fazer” para impor a “ordem”:- Professora, você 

pode fazer a brincadeira do quietinho. Essa brincadeira consiste em uma das crianças 

ficar em pé na frente da sala e as outras têm que baixar a cabeça e fazer silêncio. A criança 

que está em pé escolhe a que está mais quietinha para ficar em seu lugar e assim 

sucessivamente. 
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–  Você precisa falar que vai conversar com a mãe de quem estiver bagunçando. 

–  Você tem que gritar bem brava, Prô! 

–  Tia, por que você não grita? Você não consegue? 

–  Coloca ‘ele’ sentado na cadeira do seu lado, Prô! 

–  Prô, ele não pode ir no parque porque ele fez muita bagunça! 

 

Na maioria das salas há galão de água e mesmo assim as crianças precisam pedir 

para beber água. “As marcas da escolarização vão além do controle dos movimentos e da 

disciplina dos corpos: vão sendo deixadas nos corpos das crianças, intensificam-se, 

alcançando práticas minuciosas [...]” (FARIA, 2007, p.96). Nesse sentido, “o corpo é o 

primeiro lugar onde a mão adulta marca a criança; ele é o primeiro espaço onde se impõe 

os limites sociais e psicológicos [...]” (FARIA, op.cit; 2007, p.99). 

Quando eu entrava nas salas para substituir as professoras que tinham faltado, 

tentava arrastar as cadeiras e carteiras para o canto e pedia para as crianças sentarem no 

chão, inclusive eu, porém algumas delas se recusavam a sair de suas cadeiras. 

Outra regra que percebi observando as crianças na sala é que quando elas 

brincavam com jogos de montar e criar eram proibidas de montar ‘armas’. Entretanto, 

quando era eu quem ficava na sala cobrindo a falta das professoras, algumas crianças 

montavam as armas sentadas na cadeira e quando terminavam brincavam de polícia e 

ladrão, com muitos movimentos: atirar, correr, cair, arrastar, rolar no chão, se esconder 

debaixo das carteiras para não levar “tiro”. Penso que essa é uma forma de resistência das 

crianças à imobilidade imposta, já que se espera delas, nesse tipo de atividade, que 

permaneçam sentadas. 

Pude perceber que “apesar de toda a coerção as crianças resistem aos modelos que 

as/os adultos impõem nas instituições, encontrando entre uma brecha e outra a 

possibilidade de resistência” (FARIA, 2007, p.97). 

Por outro lado, não posso deixar de mencionar as condições de trabalho 

vivenciadas pelas professoras da EMEI. Em primeiro lugar destaco a arquitetura escolar 

do prédio, compostos por salas “de aula”, com mesas e carteiras, a falta de espaços livres 

com cobertura para os dias de chuva e os recursos financeiros são insuficientes para 

“contemplar o convívio/confronto de crianças de várias idades [...],” (FARIA, 2007, p. 

78) ‘[...], e muito menos, para permitir “a realização de atividades individuais, em 

pequenos e em grandes grupos, com e sem adultas/os, de folia, de fantasia, atividades 

para o movimento de todos os tipos.” (FARIA, 2007, p. 79). Além disso, não existem 

espaços adequados para a reunião e descanso das professoras, somente uma sala e um 

refeitório bem pequenos e sem isolamento dos intensos ruídos vindo de fora. 
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O prédio da EMEI não foi projetado de forma a diminuir o ruído excessivo. Por 

esse motivo, as crianças, as/os professoras/es e as/os funcionárias/os, quando estão nos 

espaços fechados, sofrem com ruídos acima do suportável. De acordo com a Norma 

Brasileira NBR 1015256, da Associação Brasileira de Normas Técnicas, o ruído em sala 

é considerado insalubre quando se encontra acima de 70 dB(A).  

Realizei algumas medições com o uso do decibelímetro57, um aplicativo que 

baixei no celular e constatei que nos momentos de almoço e lanche das crianças, no 

refeitório da EMEI, a média de decibéis marcada era de 78dB(A). Numa sala de 

convivência, realizei a medição em uma turma de 30 crianças de 4 anos brincando de 

massinha, sentadas em suas cadeiras, apenas conversando, e a média de decibéis foi de 

79dB(A). 

Presenciei o desabafo de uma/um das/os funcionárias/os que trabalha 8 horas por 

dia orientando as crianças durante as refeições: - Eu não aguento mais esse barulho! Esse 

trabalho é insalubre! Este tipo de reclamação é recorrente também por parte das/os 

professoras/es e por algumas crianças.  

Em setembro de 2018, foram registradas 6.345 ausências diárias de professoras/es 

nas 3.661 unidades escolares na Rede Municipal de Educação na cidade de São Paulo, 

sob a gestão de Bruno Covas (PSDB). O principal motivo são as licenças médicas por 

problemas psiquiátricos, doenças decorrentes do exercício profissional e acidentes de 

trabalho. 

A história mostra que houve tempos e espaços em que o planejamento dos 

ambientes educacionais destinados à Educação na Primeira infância dava-se numa outra 

perspectiva: Mario de Andrade foi o criador dos Parques Infantis na cidade de São Paulo, 

em 1935, na gestão do prefeito Fábio Prado. Esses parques eram frequentados por 

crianças de famílias operárias de 3 a 12 anos de idade. Os espaços eram amplos e as 

crianças tinham oportunidade de “brincar, de ser educadas e cuidadas, de conviver com a 

natureza, de movimentar-se em grandes espaços e não em salas de aula realizando 

atividades sem significado para elas. [...]”. Nesse sentido, os Parques Infantis podem 

“contribuir para superar antagonismos ainda hoje existentes para a elaboração de uma 

                                                 
56Fonte: Disponível em: <http://www.abnt.org.br/noticias/5671-acustica-niveis-de-pressao-

sonora-em-ambientes-internos-a-edificacoes>. Acesso em: 5 out. 2018. A NBR 10152 indica as 

condições exigíveis para avaliação da aceitabilidade do ruído em comunidades, estabelecendo os 

níveis máximos de ruído para os diversos ambientes.  
57Trata-se de um aplicativo de celular utilizado para realizar a medição dos níveis de pressão 

sonora, e, consequentemente, da intensidade do som em ambientes fechados e abertos. 

http://www.abnt.org.br/noticias/5671-acustica-niveis-de-pressao-sonora-em-ambientes-internos-a-edificacoes.%20Acesso%20em%205/10/2018
http://www.abnt.org.br/noticias/5671-acustica-niveis-de-pressao-sonora-em-ambientes-internos-a-edificacoes.%20Acesso%20em%205/10/2018
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programação pedagógica não-escolar para crianças pequenas em instituições coletivas de 

cuidado e educação, as creches e pré-escolas” (FARIA, 1999, p.62).  

Faria (2010) também nos lembra que os espaços externos e internos, “mesmo 

sendo seguros não precisam ser ultraprotetores”, ou seja, “em nome da segurança não 

devem impedir experiências que favoreçam o autoconhecimento dos perigos e obstáculos 

que o ambiente proporciona” (FARIA, 2010, p.79).  

Muitas vezes presenciei no Parque algumas professoras proibindo as crianças de 

se pendurarem de ponta cabeça na grade do escorregador (que foi retirado por ser 

considerado alto demais para elas), de ficarem em pé no balanço, de subirem nas grades 

que cercam o espaço, de subirem na grade e escorregarem pelo poste de luz, de girarem 

nos balanços, de correrem muito. O Parque em questão possui alguns balanços, duas casas 

de Tarzan58 com escorregador e três gangorras; recentemente, foi construído um tanque 

de areia. O gira-gira também foi retirado pois estava quebrado. Não sobraram, portanto, 

brinquedos que permitissem desafios maiores às crianças, tais como escalar, pendurar, 

girar, saltar, subir, pular.  

As crianças mostravam através de seus corpos e movimentos a necessidade de 

ambientes mais desafiadores. Ao invés de proibir movimentos e brincadeiras 

considerados perigosos, “poderemos aprender juntos, adultos e crianças, como se 

aventurar no perigo sem machucar-se” (FARIA, 2010, p.79).  

4.3. O desenho como extensão dos corpos que dançam e subvertem o tempo 

linear da Educação Infantil 

Se a dança é uma arte intermediária que se realiza por meio do 

tempo, sendo materialmente uma arte em movimento, o desenho 

é uma arte intermediária que se realiza por meio do espaço, pois 

sua matéria é imóvel (ANDRADE, 1975, p. 71-77, apud FARIA, 

1999, p.74). 

 

 

                                                 
58 Personagem criada pelo escritor estadunidense Edgar Rice Burroughs, em 1912, de um filho de 

aristocratas ingleses que, após tornar-se órfão, passa a viver na selva africana com macacos e 

outros animais, desenvolvendo habilidades corporais, como escalar, pular, saltar, balançar, 

escorregar e defender com bravura seu território. Assim como outras marcas da invasão sócio 

cultural estadunidense no Brasil e na EMEI pesquisada, a intensa apropriação das crianças pelo 

brinquedo também revela sua identificação com as potentes possibilidades corporais expandidas 

de Tarzan. 
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Segundo Faria (1999), Mario de Andrade foi um dos pioneiros das ideias relativas 

ao desenho das crianças como antecipação da escrita, como forma de grafismo, como uma 

das linguagens. O desenho representa para ele a verificação de um momento e, ao mesmo 

tempo, uma transitoriedade e uma sabedoria. Como linguagem “[...]foram feitos para 

folhear, serem lidos que nem poesias, [...] são quadrinhas e sonetos” (FARIA, 1999, p.74). 

Os desenhos a seguir foram realizados pelas crianças da EMEI pesquisada, após 

uma das atividades de dança. Foram disponibilizados lápis de cor, canetinhas, giz de cera 

e papel sulfite A4. As crianças desenharam no chão, na posição em que consideravam 

mais adequada: sentadas, em pé, com as pernas cruzadas, deitadas de bruços, deitadas de 

lado etc. Como não havia mesas e cadeiras na sala, elas tinham que buscar outras posições 

para a realização do desenho. 

Conversamos com as crianças sobre a atividade de dança e solicitamos que elas 

fizessem o registro, em forma de desenho, do que mais tinham gostado na atividade. 

Os desenhos realizados por elas nos revelam muito do que foi desenvolvido na 

atividade de dança. Podemos perceber a dança em grupo, individual, em contato com o 

corpo do colega, investigando suas articulações, o momento da roda, os diferentes 

movimentos corporais, a dança em duplas e, além disso, alguns deles foram assinados 

pelas próprias crianças com seu próprio nome. 

Procuramos não intervir no desenho das crianças, inserindo legendas. A ideia é 

fazer a leitura do que o desenho tenta nos comunicar. Os desenhos das crianças “permitem 

aos adultos colocarem-se no plano das crianças, vendo o mundo com seus olhos [...]” 

(GOBBI, 2011, p. 23). A autora afirma o desenho das crianças como documento 

reconhecendo-o como uma importante criação, sem empobrecê-la. Entretanto, lê-los 

somente como fonte documental não é o bastante, devido sua característica complexa. 

Essa complexidade refere-se às instâncias diversas que os desenhos das crianças propõem 

e vai depender do contexto social, histórico, cultural e econômico em que elas estão 

inseridas. 

O cuidado em não “significar significações que o desenho não tem” 

(KOSSOVITCH, 1993, p. 65 apud GOBBI, 2011, p. 27) é uma preocupação em relação 

à forma de como podemos olhar, ver, fruir os desenhos das crianças. 

No desenho 64 podemos perceber vários elementos da dança. A criança 

representou um momento em que o grupo de sua sala dançava de mãos dadas em pares, 

em grupos e individualmente. Três das pessoas representadas por ela estão em tamanho 
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maior que as demais. Alguns movimentos e expressões corporais e faciais também podem 

ser notados. Na parte inferior do desenho a criança deixou sua assinatura. 

 

Figura 64 - Desenho realizado por uma das crianças da EMEI pesquisada, agosto de 2017. 

Arquivo da pesquisadora. 

 

A leveza de movimento e expressão também pode ser notada nos desenhos 65 e 

66, feitos pela mesma criança. Os cabelos esvoaçantes das bailarinas, os pés e braços 

saltitantes representam o olhar atento que a criança teve em relação aos movimentos de 

todo o corpo durante a dança. 
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Figura 65 - Desenho realizado por uma das crianças da EMEI pesquisada, agosto de 

2017. Arquivo da pesquisadora. 

 

 

 

Figura 66 - Desenho realizado por uma das crianças da EMEI pesquisada, agosto 

de 2017. Arquivo da pesquisadora. 
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O desenho 67 não revela expressões faciais, mas podemos observar gestos e 

movimentos, bem como a dança em grupo e circular. A criança também deixou sua 

assinatura na parte inferior do desenho. 

 

Figura 67 - Desenho realizado por uma das crianças da EMEI 

pesquisada, agosto de 2017. Arquivo da pesquisadora. 

 

 

No desenho 68 podemos deduzir que a criança esteja representando um menino e 

uma menina, por causa das cores escolhidas e do tamanho do cabelo. Mas esse é o meu 

olhar enquanto pesquisadora sobre a produção das crianças. Um olhar adultocêntrico, 

estereotipado e preconceituoso. Não sabemos a intenção da criança ao desenhar naquele 

momento. Não podemos desconsiderar a cultura e o meio social em que vivem as 

crianças. Por isso, afirmo que o desenho pode ser visto como algo que comunica, assim 



127 

 

como qualquer manifestação artística, mas dificilmente saberemos a intenção de quem o 

produziu. 

A intenção, ao descrever os desenhos, é a busca pelo reconhecimento e a 

valorização das produções das crianças, enxergando-as não como algo a vir a ser, mas 

considerando-as completas no seu momento presente e incompletas no decorrer de suas 

vidas, assim como ocorre com qualquer um de nós. 

 

Figura 68 - Desenho realizado por uma das crianças da EMEI pesquisada, 

agosto de 2017. Arquivo da pesquisadora. 

 

Podemos notar no desenho 69 uma semelhança com passos da dança clássica. 

Observei, durante a atividade de dança, que algumas crianças traziam em seus 

movimentos algumas características culturais das danças presentes em seu cotidiano. A 

criança que fez esse desenho me disse que sabia dançar balé, e me mostrava os passos 

que já sabia fazer. Precisamos lembrar que “[...] as crianças estão contaminadas de 

sociedade, de cultura, de relações político-sociais. [...] são corpos únicos, mas sociais” 

(MARQUES, 2014, p.91).  

De acordo com Vigarello (2003), existem diversas maneiras de se referir ao corpo, 

de habitá-lo, de representá-lo e de lhe dar forma. Segundo o autor, um olhar mais 

profundo pode revelar “como a diversidade dos territórios do corpo é abundante no seio 

de cada cultura e de cada época [...]” (VIGARELLO, 2003, p. 22). 
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Nesse sentido, “[...] as danças que chegam aos corpos das crianças prontas e pré-

determinadas não deixam espaço para que criem, brinquem, joguem com seus corpos [...] 

(MARQUES, 2014, p.90). 

 

Figura 69 - Desenho realizado por uma das crianças da EMEI pesquisada, agosto 

de 2017. Arquivo da pesquisadora. 

 

No desenho 70 vemos o enquadramento de uma cena destacada pela criança, 

representando a dança com seu par de mãos dadas e se olhando. A margem colocada pela 

criança também está sendo ultrapassada pelo próprio desenho. O trabalho de dança 

para/com as crianças “deve permitir escolhas, olhares e atitudes diferentes para os corpos, 

para os outros, para o mundo (MARQUES, 2014, p.92). 
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Figura 70 - Desenho realizado por uma das crianças da EMEI pesquisada, agosto de 2017. Arquivo da 

pesquisadora. 
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Figura 71 - Desenho realizado por uma das crianças da EMEI pesquisada, agosto de 2017. 

Arquivo da pesquisadora. 

 

Pude notar em todos os desenhos que, apesar de as crianças estarem em um 

ambiente escolarizado em que precisam ter comportamentos rígidos e padronizados, 

como por exemplo formarem filas para circulação entre os espaços da EMEI, realizarem 

as mesmas atividades, todas ao mesmo tempo independente do interesse, terem permissão 

para correr ou brincar livremente somente em horários pré-determinados etc, elas 

procuraram representar nos seus desenhos “brechas de resistência aos padrões que lhes 
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são impostos” (GOBBI, 2011, p.72.). A alegria e o movimento presentes em seus 

desenhos confirmam a resistência frente à ordem e disciplina presentes na instituição. E 

nos comunicam o quanto elas apreciaram a atividade desenvolvida. 

Este trabalho de dança com as crianças se encerrou, como já dito anteriormente, 

com a 2ª Mostra Cultural da EMEI, em novembro de 2017. Para a organização da 

apresentação dos trabalhos desenvolvidos junto às crianças, imprimimos as fotos que 

foram tiradas no decorrer do semestre e montamos uma exposição com algumas legendas 

explicativas sobre o trabalho realizado.  

Antes de organizar essa exposição, as fotos foram distribuídas para que as crianças 

pudessem ver suas performances. A reação delas ao se verem foi de grande euforia e 

entusiasmo. Fizeram vários comentários: 

– Olha você aqui! 

– Você ficou engraçada! 

– Cadê eu, tia? 

– Eu lembro desse dia! 

– Aqui a gente estava brincando de carrinho. 

– Olha, aqui a gente brincando de índio! 

– Olha, eu com o chocalho! 

 

A devolutiva do trabalho realizado com as crianças, ou seja, a apresentação das 

fotografias que tinham sido tiradas por mim e pela professora da EMEI pesquisada, no 

decorrer do semestre, foi uma das preocupações que tive, pois entendo que as crianças 

têm o direito de ser as primeiras a ter contato com as imagens em que elas aparecem nas 

propostas de dança. “Devem ser vistas como ativas na construção e determinação de suas 

próprias vidas sociais, da vida de todos aqueles ao seu redor na sociedade em que elas 

vivem” (MÜLLER, 2006, p.557). 
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Figura 72 - Observação das fotografias pelas 

crianças da EMEI pesquisada, novembro de 2017. 

Arquivo da pesquisadora. 

 

 

Figura 73 - Observação das fotografias pelas 

crianças da EMEI pesquisada, novembro de 2017. 

Arquivo da pesquisadora. 
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Figura 74 - Observação das fotografias pelas 

crianças da EMEI pesquisada, novembro de 2017. 

Arquivo da pesquisadora. 

 

Em novembro de 2017, aconteceu a Mostra Cultural na EMEI e as famílias foram 

convidadas a participar e a conhecer os projetos e trabalhos realizados pelas crianças no 

decorrer do ano. Também aconteceram algumas apresentações, dentre elas a dança 

indígena que estávamos desenvolvendo junto às crianças.  

As fotografias a seguir mostram de que forma o trabalho de dança com as crianças 

foi apresentado aos familiares delas. Nós organizamos as imagens das atividades de dança 

e os objetos confeccionados pelas crianças, como podemos ver nas imagens a seguir. 
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Figura 75 - Fotografias expostas na mostra cultural da EMEI pesquisada, novembro de 

2017. Arquivo da pesquisadora. 

 

 

Figura 76 - Petecas confeccionadas pelas crianças da EMEI pesquisada, novembro de 

2017. Arquivo da pesquisadora. 
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Figura 77 - Fotografias expostas na mostra cultural da EMEI pesquisada, novembro de 

2017. Arquivo da pesquisadora. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

[...] a dança é uma linguagem que comunica algo através do seu 

corpo, que você expressa, que você se conhece, que você pesquisa 

quem você é, qual é a sua estrutura internamente, como você se 

comunica consigo mesmo a partir desse conhecimento do seu 

próprio corpo com outro e com os outros. Você expressa o quê? 

Às vezes é uma ideia, às vezes uma grande emoção, às vezes é 

meu sentimento, estou com vergonha, estou muito feliz, sou mais 

solto, me mostro mais e às vezes ultrapasso o meu limite e o limite 

do outro. E ela é uma educação. [...], uma educação do corpo.  [...] 

a dança é alegria, é prazer, eu brinco, é brincadeira dançar, isso 

traz uma felicidade[...] (Entrevista com a professora, 

04/11/2016). 

 

Podemos compreender, pela fala da professora, a importância da dança na 

Educação Infantil, no que diz respeito a sua comunicação com os outros, por meio dos 

gestos e movimentos, do autoconhecimento e da alegria que a dança proporciona a todas 

as pessoas. 

O percurso feito pela presente pesquisa permitiu constatar que as propostas de 

atividades e brincadeiras dançantes possibilitaram às crianças uma experiência do 

movimento de forma investigativa e criativa. Além disso, desenvolveu a consciência das 

estruturas do corpo e do movimento, incentivando a criação, a pesquisa individual e 

coletiva dos movimentos, a improvisação através dos jogos e dinâmicas que eram 

construídos junto com as crianças.  

Observei que um ambiente composto por contextos sensíveis e criativos, com 

tempos e espaços favoráveis à criação e troca entre as crianças e professoras contribuíam 

para que as crianças pudessem expressar seus modos de ser e de estar no mundo como 

sujeitos ativos, participativos e transformadores - favorecendo a “construção de uma 

pedagogia capaz de formar o cidadão de pouca idade centradas em ações integradoras do 

ser, tais como o brincar e as manifestações artísticas, ações humanas onde o sentir, pensar 

e fazer podem não estar dissociados (...) (RICHTER; SILVA; FARIA, 2017, p. 248). 

De outra parte, do ponto de vista da dança, o improviso revelou-se fundamental 

diante da importância de se considerar o improviso da educação, como nos lembra Bufalo 

(1997): as/os professoras/es “devem pensar na sua prática educativa previamente 

organizada e sistematizada, para evitar o improviso, mas permitir o imprevisto, 

possibilitando que os pequenos se tornem crianças e vivam a infância” (BUFALO, 1999, 

p. 120). 
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 Os dois momentos da pesquisa revelaram a importância das parcerias docentes e 

nesses espaços de Educação Infantil, uma vez que as crianças revelaram que são parceiras 

das professoras que dançam. As vivências com as crianças e a professora de dança da 

Creche/Pré-Escola da USP e a troca de experiências com a professora e as crianças da 

EMEI de São Paulo pesquisadas permitiram a subversão do tempo linear e a 

descolonização desses espaços. Essa subversão e essa descolonização, ainda que 

momentâneas e não estruturais, revelam que é possível construir novos referenciais para 

as políticas públicas para a Educação Infantil, para além da realidade opressora. Trata-se 

de, por meio da prática pedagógica, provocar a reflexão sobre as contradições, a 

imposições de regras, a insalubridade e as várias formas de violência e, ao mesmo tempo, 

abrir espaços para as manifestações corporais, para a construção de novos caminhos. 

Estes, por sua vez, se constroem fundamentalmente por meio das parcerias, não só dentro 

das escolas, mas também fora delas, com a comunidade, com as famílias. E as crianças? 

As crianças já estão no lugar delas, prontas e preparadas para dançar e subverter os tempos 

e espaços lineares e impostos. 

Apesar de as atividades de dança pesquisadas na Creche/Pré-Escola da USP serem 

de apenas uma hora, uma vez por semana, observei que as corporeidades vivenciadas em 

dança se ampliavam para outros espaços da Creche e em diversos momentos da jornada 

educativa. Isso era claramente perceptível nas festas, nas formas como as pessoas se 

comunicavam e, principalmente, na maneira como as crianças se apropriavam desses 

espaços e tempos em que permaneciam na referida instituição, pulando, cantando e 

dançando durante as brincadeiras. 

Na EMEI, por sua vez, as propostas de brincadeiras dançantes introduzidas pela 

presente pesquisa tiveram continuidade no ano seguinte, desencadeando algumas 

transformações nesse espaço e nas relações entre as crianças, professoras, gestoras e 

demais funcionárias/os.  

Algumas das crianças que tinham participado das propostas de dança no ano 

anterior59 vinham me perguntar se iríamos dançar novamente a dança indígena. Essa 

pergunta das crianças me chamou muito a atenção, pois, de todas as propostas brincantes, 

a que realizamos sobre as comunidades indígenas, com suas diferentes culturas, 

                                                 
59 A pesquisa foi realizada em 2017 com as crianças de 4 e 5 anos. Algumas delas permaneceram 

na EMEI em 2018. 
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brincadeiras, músicas, danças, culinárias, entre tantas outras descobertas, foi a mais 

marcante para elas.  

Esse interesse das crianças possibilitou que uma das professoras, que tinha 

participado das propostas dançantes no ano anterior, retomasse e ampliasse as propostas 

sobre as culturas indígenas envolvendo outra professora que não tinha participado das 

propostas anteriormente, multiplicando, assim, um trabalho que tínhamos iniciado em 

2017. 

As análises dos desenhos realizados pelas crianças mostram que, mais do que serem 

cópias do real, podem servir como “fontes para reflexão e até mesmo transformação do 

contexto social, histórico e cultural vivido” (GOBBI, 2012, 141), revelando formas de 

resistência aos padrões de comportamento que lhes são exigidos dentro da instituição. Os 

gestos, as falas, as risadas das crianças durante a composição de seus desenhos, 

mostraram o quanto elas estavam imersas e de corpos inteiros na atividade. 

A pesquisa revelou ainda que as crianças, junto a seus pares, resistem entre uma 

brecha e outra aos modelos impostos pelas/os adultas/os. Isso foi percebido em vários 

momentos da jornada educativa, seja pedindo para irem ao banheiro para poder correr, 

pular e saltar pelos corredores, ou subindo nas grades do parque enquanto a professora 

não estava olhando, se arrastando no chão embaixo das carteiras da sala de convivência, 

pulando da bancada, subindo nas mesas, entre outras formas de resistência ao 

impedimento do movimento. 

Essas transgressões manifestadas pelas crianças refletem o quanto elas precisam ser 

vistas, ouvidas e reconhecidas como sujeitos produtores de culturas, capazes de criar, 

imaginar, inventar, representar e brincar com seus corpos. Os espaços da Educação 

Infantil, nesse sentido, exigem tempos e espaços que respeitem as manifestações 

presentes nos corpos das crianças, o que revela a necessidade de uma nova Pedagogia da 

Educação Infantil fundamentada nas artes e nas experiências do corpo, buscando 

promover a descolonização dos corpos e dos movimentos das crianças e das/os 

professoras/es. 

Depois de trilhar esse caminho, novas reflexões surgiram e originaram questões que 

poderiam ser respondidas em trabalhos posteriores. Destaco, aqui, duas delas: como 

ampliar a análise dos desenhos realizados pelas crianças pelo viés do trabalho com a 

dança? Qual a contribuição que as metodologias voltadas para atividades de dança trazem 

para a formulação de políticas públicas de Educação Infantil?  
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Os estudos teóricos realizados durante a pesquisa e as minhas observações das 

crianças e das propostas em dança demonstram que não podemos mais pensar em uma 

Educação Infantil com os corpos cerceados e impedidos de movimento. Ao contrário, 

“planejar, organizar e colocar à disposição das crianças tempos, espaços e materiais para 

que favoreçam provocações à imaginação e desafios ao raciocínio, dando asas à 

curiosidade, proporcionando espanto, descoberta, maravilhamento e todas as formas de 

expressão nas mais diferentes intensidades.” (RICHTER; SILVA; FARIA, 2017, p. 246). 

Um ambiente composto por contextos sensíveis e criativos, aliado a espaços e tempos 

favoráveis à criação e à troca entre as crianças e professoras contribuem para que as 

crianças possam expressar seus modos de ser e de estar no mundo como sujeitos ativos, 

participativos e transformadores.  
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APÊNDICES 

APÊNDICE 1: Roteiro da entrevista semiestruturada com a professora da Creche/Pré-

Escola pesquisada 

1 - Qual a sua formação? Quando você começou a fazer dança? 

2 - Em seu percurso na dança, como se aproximou das crianças? Quais, onde e de que 

formas? 

3 - Como você define o que é a dança para a Educação Infantil? 

4 - Na sua concepção, qual é a importância da dança na Educação Infantil? 

5 - Há diferenças entre a dança para adultos e para as crianças? E para crianças pequenas 

e grandes? Quais? 

6 - Como se dão os processos de criação das propostas em dança para as crianças? Como 

você planeja as atividades? 

7 - Como você percebe o que as crianças acham das propostas desenvolvidas? Como 

observa as crianças? 

8 - O tempo de duração das atividades com cada turma é suficiente para realizar as 

propostas trazidas para as crianças? Por quê?  

9 - Em sua opinião, quais as relações entre dança e infância? Dança e Educação Infantil? 

Quais referências bibliográficas poderia me indicar sobre estas temáticas?  

10 - Há algo que considere importante dizer sobre o assunto, que não foi contemplado 

nesta entrevista?  
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APÊNDICE 2: Modelo do Termo Consentimento Livre e Esclarecido para Creche/Pré-

Escola pesquisada 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO    

Eu,___________________________________________________________________, 

RG_____________________, autorizo a realização de entrevista e a utilização dos dados 

coletados, para realização da pesquisa O tempo da infância que dança: um estudo 

sobre as relações entre dança e subversão do tempo linear da Educação Infantil, pela 

pesquisadora Milene Braga Goettems, do Curso de Pós-Graduação em Educação da 

Faculdade de Educação da Universidade de São Paulo, RG: 28133616-7, e-mail: 

milenebra@uol.com.br, telefone para contato: (11) 950708991, no âmbito restrito de sua 

pesquisa de mestrado e seus desdobramentos de divulgação científica (publicações e 

apresentação em congressos acadêmicos). A pesquisadora compromete-se a 

disponibilizar todos os dados coletados, retornar e discutir os resultados obtidos na 

presente pesquisa, assim como colocar-se à disposição para quaisquer dúvidas e 

esclarecimentos.    

Data ___/___/______.    

Assinatura   _______________________________________________________     
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APÊNDICE 3: Modelo do Termo de Consentimento Livre e Esclarecido para uso de 

imagem de menor de idade 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

USO DE IMAGEM DE MENOR DE IDADE 

Eu,_________________________________________________________, 

RG_____________________, autorizo o uso de imagem de meu filho(a) 

___________________________________________ e qualquer material, imagens de 

vídeo, fotos e documentos para realização da pesquisa “O tempo da infância que dança: 

um estudo sobre as relações entre dança e subversão do tempo linear da Educação 

Infantil”, pela pesquisadora Milene Braga Goettems, do Curso de Pós-Graduação em 

Educação da Faculdade de Educação da Universidade de São Paulo, RG: 28133616-7, e-

mail: milenebra@uol.com.br, telefone para contato: (11) 999368991, no âmbito restrito 

de sua pesquisa de mestrado e seus desdobramentos de divulgação científica (publicações 

e apresentação em congressos acadêmicos). A pesquisadora compromete-se a 

disponibilizar todos os dados coletados, retornar e discutir os resultados obtidos na 

presente pesquisa, assim como colocar-se à disposição para quaisquer dúvidas e 

esclarecimentos.    

Data ___/___/______.    

Assinatura   _______________________________________________________  
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APÊNDICE 4: Propostas em dança na EMEI pesquisada 

Expressão Corporal e Identidade 

Milene Braga Goettems (2017) 

 

Justificativa: Esta proposta teve início a partir da observação das brincadeiras das crianças 

nos momentos de brincadeiras livres. Percebi, através dos seus gestos e movimentos, que 

poderíamos desenvolver um trabalho de investigação e ampliação desses movimentos 

manifestados nos corpos das crianças, permitindo o autoconhecimento corporal, suas 

limitações e possibilidades.  

 

Objetivos:  

• reconhecer os diferentes tecidos que constituem o corpo (pele, músculos e ossos) e suas 

funções (proteção, movimento, flexibilidade e estrutura); 

• observar e analisar as características corporais individuais: a forma, o volume e o peso; 

• experimentar as diversas formas de locomoção, deslocamento e orientação no espaço 

(caminhos, direções e planos); 

• experimentar a movimentação, considerando as mudanças de velocidade, de tempo, de 

ritmo e o desenho do corpo no espaço; 

• observar e experimentar as relações entre peso corporal e equilíbrio; 

• reconhecer os apoios do corpo, investigando-os nos níveis (desde próximos ao piso até 

a posição de pé); 

• improvisar na dança, inventar, registrar e repetir sequências de movimentos criados; 

• selecionar gestos e movimentos observados em dança, imitando, recriando, mantendo 

suas características individuais; 

• compreender noções básicas de tempo e ritmo musical, para que desenvolvam 

capacidade motora de percussão, sensibilidade auditiva e mais facilidade para trabalhar 

com outros instrumentos e áreas da música; 

• reconhecer o desenvolvimento da expressão em dança; 

• promover o cuidado com o outro por meio de relaxamento após as propostas de dança. 

 

Desenvolvimento: Antes de aprender a dançar é preciso ter consciência do próprio corpo, 

de como ele é, de como funciona, quais são as suas limitações e possibilidades para que, 
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com base nessa consciência a dança possa se manifestar. Para isso pretendo realizar, com 

as crianças, as seguintes etapas: 

• pesquisar em livros como são o nosso corpo e os órgãos internos; 

• perceber a estrutura e função do sistema do esqueleto humano, assim como sua 

importância, através da leitura e compreensão de texto informativo, diálogo sobre o tema 

proposto, resolução de atividades e modelagem do esqueleto; 

• indagação e instigação: Por que você tem ossos? Para que eles servem? Você saberia 

dizer o nome de algum osso de seu corpo? 

• montar um esqueleto com cotonetes; 

• desenhar em papel craft o contorno do corpo e alguns órgãos internos; 

 

Para o desenvolvimento da consciência corporal em dança serão trabalhadas as seguintes 

etapas: 

• realização de movimentos nos níveis baixo, médio e alto; 

• realização de movimentos imitando os movimentos da natureza (animais, correntes de 

água, vento, balanço das árvores ao vento...); 

• realização de movimentos que exigem equilíbrio (andar com um pé só, andar com os 

pés voltados para dentro e para fora, andar sob os calcanhares...); 

• realização de movimentos utilizando o espaço da sala (velocidades baixa, média e alta) 

com a preocupação de não esbarrar no colega; 

• motivar as crianças a montarem sua própria coreografia, utilizando-se dos passos e 

movimentos dos quais se apropriaram ao longo desse trabalho; 

• levar para as aulas músicas clássicas ou com sons da natureza e materiais que permitam 

às crianças um relaxamento após as aulas. Podem ser trabalhados os "Toques Sutis”, com 

o uso de alguns materiais como por exemplo algodão, lixa, rolo para massagem, conta 

gotas etc., e também algumas técnicas de massagem para as crianças fazerem umas nas 

outras. 

 

Avaliação: A avaliação será contínua, observando como as crianças se envolvem e 

participam das propostas que serão oferecidas.   
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APÊNDICE 5: Termo de Consentimento Livre e Esclarecido para EMEI pesquisada 

 

Título do Projeto de Pesquisa: “O tempo da infância que dança: um estudo sobre as 

relações entre dança e subversão do tempo linear da Educação Infantil” 

Responsável pela pesquisa: Milene Braga Goettems 

 
Este documento, chamado Termo De Consentimento Livre e Esclarecido, visa a assegurar 

seus direitos e os da criança menor de idade, legalmente representado por você como 

participante e é elaborado em duas vias, uma que deverá ficar com você e outra com a 

pesquisadora. Por favor, leia-o atentamente e, se houver dúvidas ou perguntas, antes ou 

mesmo depois de assiná-lo, você poderá esclarecê-las com a pesquisadora. 

1) Explicações e Objetivos deste estudo: esse estudo será submetido ao Programa de 

Pós-Graduação no curso de Mestrado em Educação, junto à Universidade de São 

Paulo e visa contribuir para entendermos melhor o processo, as possibilidades e as 

diferentes formas de protagonismo infantil, bem como suas implicações no Projeto 

Pedagógico da Escola de Educação Infantil.  

2) Procedimentos: o registro da pesquisa ocorrerá através de gravações da voz e da 

imagem das crianças durante as atividades com a professora e a pesquisadora. 

Pretendemos que elas fiquem à vontade para interagir com a pesquisadora. Todo o 

processo de gravação ocorrerá dentro da escola. 

3) Riscos ou desconfortos: as atividades não apresentam riscos ou desconforto às 

crianças e nem as expõem a qualquer tipo de constrangimento. Caso a criança não 

queria participar, sua decisão será respeitada e a atividade será interrompida 

imediatamente.  

4) A participação da criança é voluntária e não trará qualquer benefício direto, porém 

os resultados poderão contribuir para as pesquisas na área da Educação, Ciências 

Sociais, Cultura e Arte.  

5) Não existirão despesas ou compensações financeiras relacionadas à participação da 

criança neste estudo. 

6) Os resultados deste estudo poderão ser publicados em exibições, festivais, palestras, 

artigos e outras atividades restritamente científicas e culturais, com reprodução no 

Brasil e/ou exterior. 

7) As mães, pais e/ou responsáveis pela criança participante têm direito de acesso, em 

qualquer etapa do estudo, a informações e esclarecimentos de eventuais dúvidas 

sobre esta pesquisa e podem entrar em contato com a pesquisadora.  

8) Responsabilidades da pesquisadora: Os vídeos e gravações ficarão sob a 

propriedade da pesquisadora e sob sua guarda.  A EMEI Campo Limpo VI receberá 

uma cópia das gravações e os pais ou responsáveis das crianças serão previamente 

consultados se aprovam ou não as imagens que serão divulgadas. Uma vez aprovada 

no curso de pós-graduação, comprometo-me a retornar os dados da pesquisa às 

famílias e à instituição pesquisada. 
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Contato com a pesquisadora: Milene Braga Goettems, pelo telefone (11) 950708991 

ou pelo e-mail milenebra@uol.com.br 

 

Eu, ______________________________________________, compreendo os direitos do 

meu filho /minha filha, sua participação, bem como consinto em ceder suas respostas e 

imagens para a pesquisadora. Compreendo sobre o que, como e por que este estudo está 

sendo feito. Este documento será assinado em 2 vias, ficando uma delas com a 

pesquisadora e a outra com o pai/responsável que assina o documento. 

 

_______________________________         ____________________________ 

Assinatura da mãe, do pai ou resp. pela criança           Assinatura da pesquisadora 

  

Data: ____/____/____      Data: ___/____/____ 
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APÊNDICE 6 – Termo de Consentimento para uso de imagem e voz 

Título do Projeto de Pesquisa: “O tempo da infância que dança: um estudo sobre as 

relações entre dança e subversão do tempo linear da Educação Infantil” 

Responsável pela pesquisa: Milene Braga Goettems 

_________________________________________________________, nacionalidade 

________________, estado civil ________________, portador da Cédula de identidade 

RG nº._________________, inscrito no CPF/MF sob nº__________________________, 

residente à Av/Rua ______________________________________________________, 

nº._____, município de ___________________________/ SP, abaixo assinado, concedo, 

para livre utilização, direitos sobre a minha imagem e som da minha voz, neste ato, a 

pesquisadora Milene Braga Goettems, autorizando consequentemente e universalmente, 

a qualquer tempo e a título gratuito, sua utilização em toda e qualquer distribuição e 

exibição de obras impressas e audiovisuais, por todo e qualquer veículo, processo ou meio 

de comunicação, existentes ou que venham a ser criados, para exibição pública ou 

domiciliar, reprodução no Brasil e/ou exterior, podendo os registros  serem utilizados  

para exibições em festivais, palestras e outros eventos científicos.   

  

Base Legal: 

Trabalhos científicos que, de alguma forma, descrevam ou mencionem informações, 

características ou qualidades relacionadas a pessoas, em regra demandam prévia 

autorização para o uso da imagem.  

 

Esta providência tem fundamento no artigo 20 do Código Civil (Brasil, 2006): 

Art. 20. Salvo se autorizadas, ou se necessárias à administração da justiça ou à 

manutenção da ordem pública, a divulgação de escritos, a transmissão da palavra, ou a 

publicação, a exposição ou a utilização da imagem de uma pessoa poderão ser proibidas, 

a seu requerimento e sem prejuízo da indenização que couber, se lhe atingirem a honra, a 

boa fama ou a respeitabilidade, ou se se destinarem a fins comerciais. (Sem grifos, no 

original). 

     

 

_______________________________                                  ___________________________ 

Assinatura                                                            Assinatura da pesquisadora 

    

Data: ____/____/____     Data: ___/____/____ 
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