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RESUMO 

 

Esta pesquisa investigar como eu, enquanto professora-artista, posso fomentar uma Dança das 

crianças no contato com a natureza, ao ar livre, a partir de um olhar perpassado pela 

Expressividade (Laban, 1978), através da Improvisação. Busca descobrir como crianças de 

faixa etária entre 04 e 05 anos, elaboram relações das experiências na natureza com a Dança, 

ao brincar e ao dançar explorando aspectos do movimento disparados pela Expressividade, no 

mesmo momento em que busca também, compreender o papel que ela desempenha para sua 

adulta propositora. Compreende-se natureza como espaços ao ar livre. Esta pesquisa traz como 

objetivos olhar para a improvisação em Dança com crianças, entender as possíveis relações de 

Dança e de movimento do corpo que se estabelecem entre a criança e a natureza, criar em 

Dança a partir das experiências e conexões que elas criam com o ambiente, encontrar novas 

maneiras de desenvolver processos artísticos em Dança tendo crianças como protagonistas e 

explorar a poética de suas relações entre si e com o ambiente. Para tal utiliza da Prática como 

Pesquisa (PaR) como metodologia de pesquisa que é guiada pela prática. Ao longo de seu 

desenrolar, encontrou-se no jogo e na Improvisação uma fonte de criação com as crianças, 

colocadas como protagonistas e criadoras de sua própria Arte. Concluiu-se que a 

Expressividade é o encontro na e pela Dança entre a adulta professora-artista e as crianças em 

relação com a natureza.  

 

Palavras-chave: Dança com crianças. Natureza. Expressividade. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

ABSTRACT 

 

This research investigates how I, as a teacher-artist, can foster a Children's Dance in contact 

with nature, outdoors, from a gaze permeated by Expressivity (Laban, 1978), through 

Improvisation. This research seeks to discover how children, aged between 04 and 05 years, 

develop relationships of experiences in nature with Dance, when playing and dancing, 

exploring aspects of movement triggered by Expressiveness while also seeking to understand 

the role that it plays for its adult proposer. Nature is understood as outdoor spaces. This research 

aims to look at improvisation in Dance with children, understand the possible relationships 

between Dance and body movement that are established between children and nature, create 

Dance from the experiences and connections they create with the environment, find new ways 

to develop artistic processes in Dance, with children as protagonists and explore the poetics of 

their relationships with each other and with the environment. To this end, it uses Practice as 

Research (PaR) as a research methodology that is guided by practice. Throughout its 

development, it was found in the game and in Improvisation a source of creation with children, 

placed as protagonists and creators of their own Art. It was concluded that Expressivity is the 

encounter in and through Dance between the adult teacher-artist and the children in relation to 

nature.  

 

Keywords: Dance with children. Nature. Expressiveness. 
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INTRODUÇÃO 

 

Comecemos assim…  

 

Respire profundamente, suspire, solte. Convido-lhe a desacelerar, despir o olhar das 

camadas mais engessadas, expandir seus sentidos e dilatar os poros para sentir esta pesquisa. 

Sim, sentir e não apenas ler palavra após palavra, com gana de encontrar respostas que não 

passam pelo corpo, que não lhe tocam os sentidos. O conhecimento necessita perpassar, revirar, 

tocar. Não tente adentrar aqui com o olhar e a escuta enrijecidos, tapados ou amortecidos, pois 

você estaria correndo o risco de não compreender esta pesquisa em todas as suas nuances e 

preciosidades. Então, respire profundamente, desacelere, solte um suspiro. Convido-lhe à 

presença. 

 

E quando a adultez quis aparecer com sua face séria demais, quase que como um 

chamado para a realidade natural, ela atolou o pé no barro...Nos atolamos, e agora? 

Agora despertamos (trecho de diário de pesquisa, GOMES, 2021).  

 

Proponho-me com esta pesquisa, investigar como, enquanto professora-artista, posso 

fomentar uma Dança das crianças no contato com a natureza, ao ar livre, a partir de um olhar 

perpassado pela Expressividade (Laban, 1978) através da Improvisação. O problema de 

pesquisa inquirido aqui é descobrir como as crianças elaboram relações das experiências na 

natureza com a Dança, ao brincar e ao dançar explorando aspectos do movimento disparados 

pela Expressividade, no mesmo momento em que busca também, compreender o papel que ela 

desempenha para mim, enquanto adulta e professora-artista propositora. 

A pesquisa se dedica a olhar para a improvisação em Dança com crianças, entender as 

possíveis relações de Dança e de movimento do corpo que se estabelecem entre a criança e a 

natureza, criar em Dança a partir das experiências e conexões que elas criam com o ambiente, 

encontrar novas maneiras de desenvolver processos artísticos em Dança tendo crianças como 

protagonistas e explorar a poética de suas relações entre si e com o ambiente. 

Entende-se a natureza aqui como parte integrante do ser. Estamos todos conectados e 

em completa sinergia, retroalimentando a relação Ser Humano-natureza. Nesta pesquisa, a 

natureza é compreendida como espaços ao ar livre com gramados, árvores, flores, areia, água, 

ou seja, manifestações de recursos naturais. Para Loreley Garcia (2009) ”O conceito de humano 

colocado fora da natureza revela uma inversão cultural da realidade natural”.  
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Compreende-se o brincar como potencial fonte de elaboração, conexão e apreensão do 

mundo da e com a criança. Para Laís Fleury “O brincar livre é intrínseco à infância, como 

linguagem essencial por meio da qual a criança descobre e apreende o mundo” (2018, p.12). A 

brincadeira aparece como o grande jogo que deixa vir à tona as relações, os gestos e os 

movimentos das crianças, que carregam sua história e cultura, sua dança e expressividade. 

Entende-se como sendo de extrema importância pesquisar acerca desta temática em 

decorrência da necessidade de dar visibilidade aos processos de criação em Dança com 

crianças, defender seu protagonismo e autonomia, colocando-as como centro e objetivo de sua 

Arte. Há necessidade de expandir as possibilidades de criação com as crianças e também trazer 

à tona uma realidade diferente daquela em que, se acredita que a criança é um vir a ser, olhando 

para seus processos a partir da perspectiva adulta e esperando resultados como tal. Perspectiva 

em que, na ânsia da perfeição, acaba-se por “adultizá-las” e por produzir expectativas quanto 

à dança que apresentam. A criança já é e já cria. Para Nathalie Schulmann (2006) “É a angústia 

do adulto formador, seu senso agudo de responsabilidade, seu desejo de “fazer bem-feito” que 

conduz, frequentemente, à redução dos campos de expressão da criança”. 

Buscando um jardim que acolhesse as nossas mais diversas pulsões e experiências, 

encontramos a Prática como Pesquisa. Esse jardim cheio de raízes, borboletas e brisas. Esta 

metodologia de pesquisa nos dá subsídios e espaço, dentro de um meio flexível, que abarcam 

as especificidades e possibilidades que surgem com a prática, aqui compreendida como cerne 

e fonte do conhecimento. Nossos caminhos são diversos: o do brincar, do jogo, da exploração, 

da experiência, do corpo, do movimento, do coração. Para Fleury “Na Natureza, a criança 

brinca através da inteligência de seu corpo e está potente” (2018, p.12). Com o Brincar, criamos 

nosso jogo, nos colocamos neste espaço compartilhado, saboreando e entregando nosso mundo 

interno em constante relação com o que nos apresenta o externo. Segundo Nathalie Schulmann, 

Os elementos que constituem o jogo podem variar infinitamente e se enriquecem com 

seu próprio desenrolar. Eles solicitam o aluno/intérprete em todos os seus 

fundamentos e autorizam uma leitura global do conjunto de seu ser [...] O jogo está 

na origem do conhecimento (SCHULMANN, 2006, p. 118-119). 

 

 Como o conhecimento se dá ao longo de toda a vida e o que fica é aquilo que nos toca, 

não posso deixar de mencionar alguns dos toques que ficaram em meu coração, alma e fazer. 

Ao longo da graduação em Dança, tive diversas experiências que me formam e que contam 

como enxergo a Arte e a Docência, que me atravessam enquanto ser no mundo e então, 

também, atravessam as minhas escolhas de pesquisa. Meu tempo como aluna bolsista no 

projeto de extensão ESPIRAL (Educação Somática e Primeira Infância na Licenciatura em 

Dança) me transformou por inteira, ampliou as possibilidades e se torna uma importante 
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referência em meu modo de conduzir a pesquisa. Não poderia deixar de citar Kátia Salib 

Deffaci1, Fernanda de Souza Almeida (2018), Sílvia da Silva Lopes2 e Farid Rocha3,  

professoras-artistas que alimentam meu fazer, que são grandes referências, com quem 

conversei ao longo de toda a Graduação e que suscitaram disparadores e reflexões nesta 

pesquisa. Muitas das inquietações que trago aqui foram suscitadas por elas.  

Espera-se com esta pesquisa, entender como a Expressividade pode se relacionar com 

a dança e as crianças, ao ar livre, colaborando para um entendimento mais elucidado sobre a 

Dança com crianças, assim como defender a necessidade de estudo aprofundado para trabalhar 

com este público. A expectativa é de desenvolver uma pesquisa sensível, poética, unindo 

pessoas nesse jardim, para que juntas olhem para as crianças como artistas em toda a sua 

potência e autonomia, respeitando e acolhendo o conhecimento que emerge de suas 

experiências e de suas danças. 

A pesquisa acontece em encontros de dança com quatro crianças na faixa etária entre 

04 e 05 anos, que já são minhas alunas, no Estúdio de Dança em que trabalho. Os encontros 

são realizados aos sábados, com duração de uma hora. Terminamos a aula no Estúdio e juntas, 

as crianças, suas mães e eu, nos encaminhamos para a praça, onde sucedem os encontros. Ao 

chegar no local, nos acomodamos com o auxílio das mães, que permanecem na praça ao longo 

de todo o encontro, assim como, outra professora do Estúdio, que nos auxilia fazendo o registro 

de fotos e vídeos. 

  Nos capítulos abaixo você encontrará o jardim, suas árvores e flores, sua terra e raízes, 

encontrará as Borboletas, sentirá as Brisas e suas tormentas. Eles trazem contos dos encontros, 

carregando consigo as preciosidades da pesquisa. Você irá se deparar com trechos do Diário 

de Pesquisa, falas das crianças e descobertas que estão para além do mundo que se enxerga só 

com os olhos. Estão em todos os sentidos, estão na poética, tão concretas quanto o mundo 

palpável. Por isso, peço-lhe que me dê a mão e que se descalce. Para que adentre comigo neste 

jardim com seu corpo todo, com os pés na terra, para que talvez assim, eu consiga mostrar-lhe 

um pouco do que foi esta experiência. Vamos?  

 

 

 
1 Professora na UERGS. Coordenadora e proponente do Projeto de Extensão ESPIRAL, e também, orientadora 

dessa pesquisa. 
2 Professora na UERGS, ministrando componentes de Metodologia e Práticas de Ensino da Dança. 
3 Professora-ministrante de cursos livres como no 26º Seminário Nacional de Arte e Educação e Essencialmente 

(2019). 
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1. SEMENTES QUE GERMINAM, RAÍZES QUE FAZEM VOAR 

 

 

Figura 1 – Germinando 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: arquivo do grupo (2021) 
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1.1– QUE JARDIM É ESSE? 

 

A pesquisa acontece na Praça Tagiane, localizada no bairro Morada do Vale I, na cidade 

de Gravataí - RS. Os encontros tem 01 hora de duração e ocorrem aos sábados, com um grupo 

de 04 crianças de faixa etária entre 04 e 05 anos, que já são minhas alunas e já vem de outro 

contexto de Dança. Temos aula no estúdio de Dança e logo após, vamos juntas, para o encontro 

na praça. As responsáveis por elas (mães) sempre as acompanham, fazem parte dos momentos 

de roda de conversa, porém não interferem e não participam das práticas investigativas. Todas 

assinaram um termo de consentimento livre e esclarecido (Apêndice A) que autoriza o uso de 

imagens das crianças para fins acadêmicos. Por estar sendo realizada em um momento de 

pandemia, a pesquisa está sujeita aos protocolos de prevenção à COVID-19 e segue os decretos 

municipal e estadual. 

 

Figura 2 – Encontro  

 
Fonte: arquivo do grupo (2021) 

 

 

Como orientar essa explosão criativa que captamos dessa expressividade revelada? 

(SCHULMANN, 2006, p.104). Qual seria o início? Foi buscando uma estrutura, um caminho 

para guiar as investigações ao longo dos encontros, que pensamos primeiramente em conhecer, 

no máximo de detalhes possíveis essa Natureza, conectando-nos a ela através de nossos 

sentidos. Os encontros foram divididos em cor e som, captando informações a partir da Visão 
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e da Audição, em texturas e cheiros, a partir dos sentidos Tato e Olfato e explorações a partir 

dos elementos ar, terra e água. Priorizamos a exploração do ambiente, a fim de realmente 

conhecê-lo. Assim, nossa curiosidade foi a grande guia desde o princípio, apontando as 

direções e encontrando as mais variadas formas de vida. 

 

 

 

1.2 – NATUREZA: O NOSSO JARDIM  

 

Nesta pesquisa a natureza é compreendida como espaços livres com gramados, árvores, 

flores, areia, água, manifestações de recursos naturais ainda que no meio urbano. O nosso 

Jardim. Acreditamos que todos os seres vivos do planeta estão conectados entre si. De acordo 

com o Instituto Alana4 : 

 

[..] estamos todos relacionados com a Natureza, possuímos uma tendência a nos 

concentrar na vida e em processos semelhantes à vida, e que isso pode ser uma 

necessidade de base biológica, parte integrante do nosso desenvolvimento como 

indivíduos e como espécie, já que estudos mostram que as pessoas obtêm benefícios 

fisiológicos e psicológicos ao serem expostas a ambientes naturais (INSTITUTO 

ALANA, 2021, p.22). 

 

Olhamos para estas manifestações naturais como vida e que carregam consigo essa 

energia vital que alimenta as relações entre seres humanos e natureza, integralmente 

conectados, aquela que retroalimenta os processos de vida e dá poeticidade aos dias e noites 

em completa sinergia com todos os organismos vivos. Para o pesquisador da infância Ghandy 

Piorsky (2016) 

 

A materialidade advinda da natureza é essencial para um mergulho nos sentidos. É 

na relação que a criança estabelece com o mundo das substâncias e matérias, da 

corporeidade e da artesania, que reside o relâmpago na imaginação da brincadeira. E, 

então a criança dá vazão à sua vontade de construir, criar, montar, fazer – acessando 

diferentes linguagens expressivas e de experimentação, desenvolvendo habilidades 

motoras e de criação cada vez mais complexas e elaboradas e fortalecendo elos na 

relação com o mundo à sua volta (PIORSKY, 2016, p. 10). 

 

Já são muitas as pesquisas que apontam a importância do contato com a natureza para 

o desenvolvimento da criança nos aspectos cognitivo, físico, social e emocional. De acordo 

com o Instituto Alana, 

 

 
4 É uma organização de impacto socioambiental que promove o direito e o desenvolvimento integral 
da criança e fomenta novas formas de bem viver. 
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Brincar com a -e na - Natureza, melhora o desempenho escolar das crianças, promove 

a criatividade, o sentimento de maravilhar-se, a cooperação, a resolução de conflitos, 

o conhecimento, o raciocínio, a observação, a atenção e a capacidade cognitiva [...] 

(Crianças que brincam na Natureza) têm o desenvolvimento neuropsicomotor 

favorecido, mostram habilidade motora mais avançada - incluindo a coordenação, o 

equilíbrio e a agilidade - e, além disso, são mais ativas fisicamente, mais criativas. 

Estar ao ar livre estimula a independência e a autonomia das crianças. As brincadeiras 

são mais divertidas, imaginativas e criativas, promovendo habilidades linguísticas e 

colaboração (INSTITUTO ALANA, 2021, p.28-29). 

 

Vale ressaltar que apesar de haver todos estes benefícios citados acima, os 

compreendemos como “ganhos a mais”, não sendo foco de investigação primordial aqui. Penso 

no que tudo isso significa para o presente, para o agora da criança. Parece-me uma potência 

infindável de vida e de fonte de criação. Agora. Pois é dessa maneira que a criança vive e sente 

o mundo. Segundo Daniel Munduruku “O sonho é a linguagem do universo para nos lembrar 

que somos parentes de todos os seres vivos que co-habitam conosco este planeta” (2009, p.28). 

Para mim, a natureza aparece como essa lembrança e como convite ao sonho, à imaginação e 

à criação.  

Já cientes de seus benefícios e da necessidade de contato com o meio natural, interessa 

também a esta pesquisa, descobrir como a natureza pode atuar enquanto palco, pano de fundo, 

elemento cênico e poética na Dança com as crianças. 

 

 

1.3 - O SOLO FÉRTIL DA PRÁTICA COMO PESQUISA 

 

 

Esta pesquisa conta com a metodologia Prática como Pesquisa (Practice and Research- 

PaR) para sua realização, pois necessita de espaço e liberdade dentro de um meio flexível que 

abarque suas especificidades e as possibilidades que surgirão somente em decorrência da 

prática, aqui compreendida como cerne e fonte do conhecimento a ser vivenciado. A Arte é 

entendida como sendo caminho e justificativa de seu próprio fazer. De acordo com Ciane 

Fernandes et al (2018)  

 

Na verdade, colocar a prática artística no centro da pesquisa é a condição mesma da 

PaR; a prática conduz o processo. [...] a PaR associa pensamento, somática e 

performatividade, intensificando a perspectiva corporal e a Dinamosfera em 

pesquisas e criações plurais de conhecimento imprevisível e transformador afetando 

inclusive sua produção textual (FERNANDES et al., 2018, p. 21). 

 

Silvia Geraldi (2019) ainda acrescenta que as pesquisas guiadas pela prática possuem 

três eixos fundamentais que constituem seu tripé: 1) a experiência do processo artístico se dá 
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no corpo; 2) a reflexão crítica resulta da aproximação empírica e 3) o conhecimento teórico é 

que dialoga com a experiência prática. 

Por ancorar-se em tal metodologia, a pesquisa traz registros fora dos padrões mais 

conhecidos academicamente. Aqui você não encontrará relatórios dos encontros descrevendo-

os do início ao fim, pois valho-me da licença poética que me é ofertada pela Prática como 

Pesquisa, na tentativa de assim, ajudar-lhe a compreender as riquezas e os desafios encontrados 

ao longo do processo de maneira mais fidedigna, fazendo jus ao caminho trilhado.  

Por tais motivos você perceberá que “as coisas ganharam outros nomes”, fazendo uso 

de uma escrita poética. Trago analogias que seguem “até o final” deste escrito, por acreditar e 

enxergar este momento como uma grande metamorfose, minha enquanto artista-pesquisadora, 

da Dança das crianças, das nossas experiências. Você encontrará a natureza nomeada como 

nosso Jardim, as crianças como nossas Borboletas e tudo mais que cabe dentro das 

possibilidades dessa experiência. Trago trechos escritos e falas que constam no Diário de 

Pesquisa.  

Sendo assim, convido-lhe a adentrar aqui, junto a mim, assumindo os pressupostos 

necessários para compreender esta investigação. Empresto-lhe minhas lentes.  

Importante mencionar, que em decorrência deste solo fértil, me coloco como 

participante da pesquisa, não como mera observadora dos fazeres das crianças, mas como 

alguém que está com os pés afundados na terra, buscando suas raízes e partilhando junto delas, 

a beleza de todos os entardeceres vividos. Estou vendo, sentindo, percebendo e elucidando, à 

minha maneira, que é diferente da maneira das crianças, mas ainda assim, de mãos dadas com 

elas. Nenhuma com maior ou menor importância. Nosso estar é de criação compartilhada. Não 

optarei por somente trazer a centralidade da criança ou apenas falar sobre os atravessamentos 

que me formam com esta experiência. Trago as interconexões, as nuances, as reflexões que 

ambos os caminhos oferecem e que se intercruzam ao longo de todo o processo, pois acredito 

que não se separam jamais. Defendo o protagonismo da criança e reconheço como isso me 

transforma enquanto professora-artista em constante formação. 

 

Naquele dia, fui arrebatada por tais sensações. Não é preciso deixar a adultez 

comandar, quase que narcisisticamente, cada etapa do percurso. Não. A Natureza, e, 

portanto, nós, temos um ritmo fluido muito sincronizado que propõe cada 

movimento, cada pedrinha preciosa no caminho. Naquele dia senti o poder do deixar-

se levar (trecho do diário de pesquisa, GOMES, 2021). 
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1.4 – AS BORBOLETAS SEMPRE SABEM VOAR  

 

Figura 3 – Conhecendo as Borboletas 

 

Fonte: arquivo do grupo (2021) 

 

As borboletas. Elas sempre sabem voar. Seu bater de asas sempre cria brisa, sempre 

traça caminhos no espaço, elas sempre sabem pousar nas flores. Saia do casulo e bata suas asas, 

é assim a vida e é isso que importa. Nesta pesquisa sinto algo muito semelhante. As crianças 

sempre sabem o movimento, o fazem. Não carecem que alguém as ensine o movimentar de 

seus corpos almejando um futuro que não se sabe qual é. Nos preocupemos com o momento 

presente, em oportunizar experiências enriquecedoras no agora. Se a borboleta bate as asas 

você aprecia e procura apresentar diferentes jardins, ou interrompe constantemente seu voo 

para ditar “bata as asas desse jeito, para que amanhã bata de tal outro”? As crianças precisam 

ser percebidas com o olhar, a escuta e a sensibilidade repletos de amorosidade, respeito por 

seus processos e com a lente da Arte. Pois aqui há transformação. Aqui acontece a 
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metamorfose. É no encontro da criança (com tudo o que ela é) e a percepção do professor-

artista que reconhece sua potência, que a Dança da criança acontece. É necessário que saibamos 

respeitar suas criações e subjetividades, pois são seres completos em seu momento de vida. A 

infância não é um ensaio para a vida adulta. A criança já é e já cria. Tem a sua Arte, tem a sua 

Dança, que tampouco é uma outra Dança. Os saberes que emergem da experiência em Dança, 

que deve ser reconhecida como campo de seu próprio conhecimento, também pertencem ao 

mundo da criança. Agora pergunto-lhe, você consegue despir o seu olhar da expectativa de ver 

a criança fazendo uma “dança de adultos”? Não tente comparar, não é possível, não é 

necessário. Enquanto olharmos para ela com o olhar de quem espera ver um “mini adulto” 

dançando, continuaremos a invisibilizando.  

 Tampouco intenciono trazer aqui uma fórmula mágica para ensinar Dança para a 

criança pequena. Trago esta pesquisa para atender a uma necessidade das crianças - e não para 

saciar o desejo dos adultos de encontrar uma receita pronta – e compreender as relações 

possíveis entre o universo da Dança em diálogo com o universo da criança, buscando entender 

de que maneiras posso contribuir para com a sua Dança. Logo, também venho defender a Dança 

enquanto área de conhecimento, que se justifica e se inventa, reinventa, se cria em seu próprio 

fazer. Se delineando como campo de experiência da criança, elaborando suas próprias 

reflexões. 
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2. ALÇANDO VOO: PROCESSOS EM DANÇA 

 

Figura 4 - Sobrevoando 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Arquivo do grupo (2021) 
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2.1- VOOS NA TORMENTA: O JOGO  

 

 

Livre Borboleta, voe seu voo, mostre-me seu casulo. Posso voar com você? (trecho 

de diário pesquisa, GOMES, 2021) 

 

Em nosso segundo encontro, a proposta era que estivéssemos na natureza, descobrindo-

a a partir do sentido Tato, com diferentes partes do corpo. Entretanto, as crianças não estavam 

interessadas nesta tarefa. Tentei propor de formas diferentes, mas não adiantava. Para elas, 

iríamos repetir o que havíamos feito no primeiro encontro, que consistiu em descobrir a 

natureza através da Visão e Audição, “enxergando tudo o que pudéssemos ver” e escutando. 

Logo, a atenção delas foi encontrando outros focos. E então aí, durante a tormenta de não ser 

percebida, de não ter a proposta aceita, que a ideia do Brincar apareceu. Vamos brincar de 

corpo na natureza? Formamos uma roda. No já! tivemos 03 segundos para correr nos afastando 

da roda e encostar a parte do corpo indicada, na natureza.  

 

1, 2, 3 e já! Bumbum na natureza. "Meu bumbum tá encharcado”. 1, 2, 3 e já! Mão 

na natureza. "Pinicou". 1, 2, 3 e já! Barriga na natureza. 1, 2, 3 e já! Corpo todo na 

natureza. "Molhou, molhou" (trecho de diário pesquisa, GOMES, 2021). 

 

Nesta tormenta descobrimos o Brincar. De acordo com Walter Benjamin (1913, p.100) 

"O brincar tem sido visto em demasia a partir da perspectiva do adulto, exclusivamente sob o 

ponto de vista da imitação". Faz-se necessário aqui, abrir espaço para o brincar exploratório, 

compreendendo sua potência enquanto caminho para a percepção e apreensão do entorno da 

criança. De acordo com Fleury (2018, p.12) “Reconhecemos o brincar livre como intrínseco à 

infância, como linguagem essencial por meio da qual a criança descobre e apreende o mundo. 

Na Natureza, a criança brinca através da inteligência de seu corpo e está potente”. 

Tem-se como crucial investigar a potencialidade do brincar como processo de 

descoberta do corpo, construção de conhecimento e desenvolvimento integral das crianças. 

Segundo Isabel Marques (2012), 

 

Em processos de ensino e aprendizagem da dança na educação infantil devemos 

priorizar a educação de corpos cênicos que saibam brincar (criar vínculos). A dança 

não é brincadeira, pois tem também a função de tecer relações estéticas com o mundo, 

mas a brincadeira deve estar sempre presente nos processos de ensino e aprendizagem 

da dança na educação infantil (MARQUES, 2012, p.70). 

 

 

Para investigar a referida potencialidade do brincar como desenvolvimento integral da 

criança e parte integrante de seus processos em Dança, como aponta Marques, trazemos as 
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contribuições da educação somática, que, com uma visão mais holística, abre novas 

possibilidades para o ensino da dança, que ampliamos para as crianças, olhando-as como seres 

físicos, espirituais, emocionais, sociais, culturais, etc.. De acordo com Sylvie Fortin (1999, 

p.42) “a educação somática engloba uma diversidade de conhecimentos onde os domínios 

sensorial, cognitivo, motor, afetivo e espiritual se misturam com ênfases diferentes”. A 

educação somática tem ocupado um papel importante em repensar a Dança e seu ensino, pois 

apresenta novas lógicas que fogem àquela mecanicista que valoriza o virtuosismo e que se faz 

presente, com frequência, na sala de aula de Dança. Segundo Dianne Woodruff (1999) “a 

educação somática propõe uma aproximação holística da aprendizagem que se opõe a esta 

mecanicista que prevalece na aula de dança”. Aprendizagem mecanicista, esta, que também é 

possível observar em aulas direcionadas ao público infantil, infelizmente. 

Se a tormenta faz balançar as copas das árvores, aproveitemos o jogo. Brinquemos. Em 

nosso terceiro encontro, após termos passado por quatro dos cinco sentidos humanos, nos 

propusemos a investigar o elemento ar e como isso refletia no movimento. Levei então, a ideia 

de fazer a dança do vento, era vento forte ou era vento leve? Como as árvores balançavam com 

ele? E, mais uma vez, não era isso que as crianças queriam fazer. A proposta não se desenrolou. 

Havia muitas coisas para fazer, além de ficar “só” dançando com o vento! Até que nos 

lembramos dos Dentes-de-leão, que conhecemos no outro dia. Então brincamos. Sopramos os 

Dentes-de-leão e, na direção em que suas sementes voavam, corríamos atrás. Aqui, percebi que 

esse brincar aparecia como jogo.    

Descobrimos no jogo uma via para o brincar de adultos e crianças em relação, uma 

possibilidade para fazer acontecer o contato corpo-Natureza, do qual parte um convite à ação, 

e que, se assim se sentirem convidadas, participam do jogo. De acordo com Roger Caillois 

(1967, p.26) “jogo deve ser definido como uma atividade livre e voluntária, fonte de alegria e 

divertimento [...] porque só existe jogo quando os jogadores querem jogar e jogam”. O jogo 

foi, ao longo do processo, nascente de movimentos, de histórias, de imaginação, de criações e 

descobertas que recolocam o corpo no espaço, com uma nova percepção de si e novas 

possibilidades para seu fazer. Segundo Nathalie Schulmann (2006) 

 

Os elementos que constituem o jogo podem variar infinitamente e se enriquecem com 

seu próprio desenrolar. Eles solicitam o aluno/intérprete em todos os seus 

fundamentos e autorizam uma leitura global do conjunto de seu ser [...] O jogo está 

na origem do conhecimento (SCHULMANN, 2006, p.118-119). 
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Não por surpresa, a diversão apontada por Caillois, que se faz presente no jogo, faz com 

que as crianças sempre queiram jogar mais e mais. O jogo apresenta início, mas se dependesse 

delas, não chegaria ao fim. Em ambas as experiências foi possível perceber isso. 

Segundo Benjamin (1918, p.101) “Para a criança a repetição é a alma do jogo, nada a 

torna mais feliz do que o “mais uma vez” [...] e de fato toda experiência mais profunda deseja 

insaciavelmente até o final das coisas, repetição e retorno”. Assim como quando as crianças 

quiseram repetir a experiência do primeiro encontro. Parece-me que Benjamin quer nos contar 

que a experiência pede repetição, não como quem repete um movimento diversas vezes, 

mecanicamente e sem reflexão, mas sim como oportunidade de viver de novo. Sentir 

novamente, perceber-se mais uma vez, permitir ser revirado pelo novo que emerge, uma vez 

mais. E a cada nova repetição, uma outra experiência. Sempre nova, nunca a mesma. Assim 

como quando o artista está em palco e que pode repetir a mesma coreografia hoje, na 

apresentação de amanhã e depois de amanhã, mas sua experiência sempre será diferente.  

Percebo aqui a minha formação na graduação em Dança, que por sua vez, em muito foi 

perpassada por contribuições da educação somática e que hoje, se reflete em minha maneira de 

encarar a experiência. Thomas Hanna conceitua a educação somática como “a arte e a ciência 

de um processo relacional interno entre a consciência, o biológico e o ambiente, esses três 

fatores agindo em sinergia” (apud STRAZZACAPPA, 2012, p. 18). Hoje, reconheço esse 

dilatar das pupilas e dos poros, a abertura da escuta, o expandir dos horizontes, essa ampliação 

da percepção de mim, para poder perceber o outro – modo como se dá meu estar com as 

crianças -, como herança das experiências dentro da universidade, em componentes 

curriculares e no projeto de extensão ESPIRAL. Amparo-me nestas experiências para “estar 

em mim”, em meu estado de presença e para estar com estes seres, que são inerentemente, da 

presença. Assim, chegando no que Salib Deffaci (2021, p.31) chama de “Empatia Corporal” 

que diz respeito à “uma habilidade de perceber o outro através da autoconsciência do corpo 

próprio”. O que acredito que se faça presente no jogo, na experiência. Então, trago a 

experiência a partir desses atravessamentos das abordagens somáticas que vem me formando.  

Portanto, como pesquisadora e dançante com crianças, entendo meu papel como 

mediadora, facilitadora e propositora de experiências ricas dessa magia investigativa que faz 

entrar os corpos na brincadeira, no jogo, na presença. Auxiliando nas metamorfoses das 

pequenas borboletas que são soberanas e autônomas em seus processos. De acordo com 

Schulmann (2006, p.106) “O professor-orientador favorece a emergência das potencialidades 

e a tomada de consciência pelas crianças, dos elementos que ela põe em jogo, a fim de reforçar 

sua capacidade de se apropriar de suas experiências”. 
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Colocar-se junto, enlamear-se da cabeça aos pés, afundá-los na terra, permitir-se sentir. 

Fazer parte da brincadeira. Jogar.  

 

Brinquemos então. 1, 2, 3 e já! Corpo na natureza, sorriso no rosto, brilho no olhar, 

sentir… (trecho de diário pesquisa, GOMES, 2021). 

 

Figura 5 – Jogando 

 

Fonte: Arquivo do grupo (2021) 

 

2.2- RASTROS NA TERRSA: CONTRIBUIÇÕES DA IMPROVISAÇÃO  

 

Na experiência do brincar e da improvisação, acredita-se encontrar acesso à expressão 

da criança, visto que, temos aqui um espaço-tempo que acolhe suas percepções do mundo e 

das relações que ela estabelece no aqui-agora. Para Benjamin, 

A improvisação permanece como central, predomina; ela é a constituição da qual 

emergem os sinais, os gestos sinalizadores [...] o gesto infantil tem nela, portanto, seu 

autêntico espaço [...] todo desempenho infantil orienta-se não pela "eternidade" dos 

produtos, mas sim pelo "instante" do gesto (BENJAMIN, 1918, p.116-117). 

 

Em nosso sétimo encontro, nos propomos a fazer a dança da terra com os pés descalços 

na areia da praça, que naquele dia, estava úmida em algumas partes. Fizemos apresentações 

para as colegas. Cada uma improvisou a sua dança. Podia dançar com a areia, com as pedrinhas, 

com a grama, com elementos encontrados na natureza. 
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Assim, encontramos na improvisação nossa via para a criação em Dança, tendo como 

impulso o brincar, o jogo e as experiências na e com a natureza. Para Mundim, Meyer e Weber 

(2013) a Improvisação:  

 

[..]propõem o exercício da experiência no tempo-espaço que parte de uma percepção 

consciente do corpo e do universo que o envolve [...] parece ser o estado de atenção 

constante na absorção e na proposição do, com e por meio do mundo. [...] A 

improvisação, como possibilidade cênica, potencializa esse modo de conduzir as 

relações. Previamente à realização de cenas instantâneas há um estudo corporal 

aprofundado para encontrar possibilidades de movimento que produzem imagens e 

geram situações. Porém, o ato de improvisar, em si, não se utiliza desse 

repertório/vocabulário de modo mimético ou reprodutivo. A improvisação recria a 

memória ao embeber-se do presente para a produção do futuro que, imediatamente, 

torna-se presente e passado (MUNDIM; MEYER; WEBER, 2013, p.2-3). 

 

 

Patrícia Silva (2017) traz que tanto em estudos de movimentos, quanto no estudo acerca 

da composição em tempo real, são necessárias três atenções. Que trago abaixo na relação com 

as experiências em dança vividas com as crianças ao longo da pesquisa: 

 

 ● Atenção Sensível: Vivenciar a sensibilidade como experiência educativa, desenvolvendo 

afeto e respeito pelo ser humano que é totalmente permeado por todas as esferas de sua vida 

(familiar, social, midiática, etc) e que se (re) organiza a partir delas. É entender que para 

estabelecer uma relação sensível com o outro é necessária certa convivência, a coexistência 

entre educador e educando (faces do todo). A aula de dança, as experiências e os processos de 

criação são corresponsabilidade de todos os participantes. O despertar da sensibilidade, da 

capacidade de observação do educador, permite-lhe perceber as necessidades de intervenção e 

interferência com as crianças.  

 Percebo a Atenção Sensível em nosso processo todo o tempo, no que tange a essa 

“condução compartilhada” que acontece nos encontros. Esta atenção vem tanto no meu olhar, 

para saber quando propor e quando deixar que elas achem o caminho, quanto na sensibilidade 

proposta pela poética de dançar na natureza. Percebo-a na prática de colocar a criação como 

corresponsabilidade de todas, fomentando uma ideia de grupo, de empatia, de coletivo.  

 

● Atenção Relacional: Desenvolver atenção relacional na dança é procurar estabelecer relações 

mais sensíveis e refinadas com o próprio movimento e/ou com o outro e/ou com o entorno. 

Considera-se imprescindível nos estudos de movimento que demandem maior dificuldade de 

realização e em processos de composição em tempo real.  
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 Aqui menciono nosso estar na natureza e como vejo essa relação sensível com o 

entorno, sendo estabelecida a cada vez, à medida em que os encontros iam acontecendo.  O 

desejo de arrancar flores e de destruir formigueiros, por exemplo, foram sendo substituídos por 

um entendimento de pertencimento a este lugar. Coloco isso como relação. Pouco a pouco, as 

crianças foram desenvolvendo um senso de coletividade. Diversas foram as vezes que 

compartilhavam elementos encontrados na natureza com as demais, auxiliavam as colegas em 

suas “super missões”. Pontuo essa relação com o outro, com as outras. 

 

● Atenção Criativa: Trabalha-se uma construção de conhecimento que possa ser acessada no 

momento de fazer escolhas, para que o processo de escolher esteja associado à criação de 

possibilidades, para que possa se dar na dimensão do sensível, do relacional, do intuitivo, mas 

que acontecerão por meio de experiências vivenciadas. A atenção estará voltada ao conhecer-

se, conhecer o outro e ao entorno para, com base nisso, compor com eles.  

 Aqui, traço uma conexão direta com o jogo. Percebo esse movimento intuitivo, 

sensível, que se dá através das relações mencionadas acima e das escolhas que acontecem todo 

o tempo. Como exemplo, posso contar-lhe quando construímos a casa das formigas. Quase 

como uma reparação por todos os formigueiros que destruíram no primeiro dia. Pensamos na 

necessidade das formigas, cada elemento que era colocado, contava um pouco mais sobre a 

empatia para com o meio, que se conquistou ao longo das experiências na natureza e sobre a 

criatividade que foi compartilhada, pois foi uma obra coletiva. Portanto, as escolhas sobre quais 

elementos colocar, onde e como, era o jogo naquele momento, que levava em consideração as 

vontades próprias e as vontades das outras. O que mais uma vez nos mostra essas relações entre 

crianças e crianças-natureza acontecendo de forma criativa, inventiva.  
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Figura 6 - Rastros 

 

Fonte: Arquivo do grupo (2021) 

 

 Se a improvisação é o nosso criar, o jogo é nossa fonte criativa, de onde emergem, não 

as respostas aos estímulos, mas cada vez mais perguntas a serem investigadas. Perguntas e 

respostas que entram no jogo de investigação das crianças, deslocam, rodopiam, dançam em 

suas criações. Legitima-se a criança enquanto artista-criadora de sua Arte, tirando a 

centralidade da “professora que dita coreografia”, para oferecer um espaço de criação 

compartilhada. Segundo Almeida e Andrade (2016) 

 

Uma possibilidade interessante para a criação com a infância é que o professor seja 

um mediador do processo e auxilie as crianças a investigar e criar, contribuindo com 

ideias e ampliando as perspectivas sobre as composições ou coreografias inventadas 

por elas (ALMEIDA, ANDRADE, 2016, p.18). 

 

 

Para Benjamin a observação é o verdadeiro gênio da educação. A ela toda ação e gesto 

infantil transformam-se em sinais de seu universo interno (BENJAMIN, 1918). E este gesto 

vem carregado de expressividade. 

 

2.3 – GESTO TEU 

 

 Se improvisar traz à tona o universo interno da criança, não podemos deixar de 

considerar o seu universo externo, pois este reflete em sua maneira de comunicar-se e de 

compreender o seu meio. Todos estamos inseridos em uma sociedade com cultura, contexto e 
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história. Segundo Hubert Godard (2003, p.11) “Cada indivíduo, cada grupo social, em 

ressonância com seu ambiente, cria e é submetido a mitologias do corpo em movimento que 

constroem quadros de referência variáveis da percepção”.  

Logo, não podemos ignorar os procedimentos que fazem parte da vida das crianças, as 

necessidades específicas de cuidado e contexto que trazem consigo a cada encontro. Sobre o 

grupo social, gostaria de abordar um pouco da relação com as mães. As crianças sempre vão 

acompanhadas por elas, e estas, apesar de não participarem das explorações e se manterem 

afastadas espacialmente, também trazem sua influência e contribuições, que são consideradas 

como positivas. Temos um grupo que se ajuda mutuamente, seja com cuidados, organização 

de lanches ou na logística do encontro. São mães muito interessadas, que se fazem presentes e 

participantes à sua maneira, respeitando o momento de suas filhas. Todas puseram-se a par da 

essência da pesquisa e “abraçaram” a proposta. Vez ou outra, as crianças colhiam flores, ou 

elementos, como objetos encontrados na natureza, e davam de presente para suas mães. Assim, 

de alguma forma, inserindo-as dentro do nosso contexto, das nossas experiências, porque borra, 

porque não existe fronteira entre o lugar da pesquisa e os outros lugares das crianças, seja casa, 

escola, etc. Assim, não deixando de “ser uma coisa para ser outra” em nenhum momento, as 

crianças carregam consigo, a todo tempo, todas as informações de vida e as relações de corpo 

e movimento que estabelecem, também, em outros momentos e espaços. Portanto, estes 

“corpinhos” carregam consigo suas maneiras únicas de dançar, com seus próprios gestuais e 

cargas expressivas. 

Figura 7 – Caixa da natureza em casa 

 

 

Fonte: Arquivo do grupo (2021) 
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No trabalho com as crianças, temos o imaginário sempre presente, permeando a prática, 

as histórias, as relações e criações habitando esse lugar de acesso ao sensível. Temos no gesto 

a relação de comunicação com o outro, que aproxima, afasta, demonstra necessidades, 

expressa. Esse gesto, por sua vez, também é colorido, traz as cores das qualidades expressivas 

do movimento que emerge, já que acessa o sensível. Por isto, a pesquisa compromete-se com 

experiências que toquem o gesto e o movimento.  

 

 

2.4 – BRISA DO BATER DAS ASAS: A EXPRESSIVIDADE QUE PERPASSA  

 

 

Correndo e dançando livremente pelo espaço, as Borboletas batem as asas 

sobrevoando seu jardim e deixam-nos as mais diversas Brisas sopradas no espaço 

latente de vida (trecho de diário pesquisa, GOMES, 2021). 

 

 Como a questão de pesquisa sugere, a Expressividade adentra este jardim com um olhar 

que enxerga as raízes, trazendo o vento que faz perceber o perfume das flores e deixa sentir 

com o corpo todo as borboletas em pleno voo. Percebe-as com a poética que se derrama da 

experiência. Um olhar que observa enquanto sente em cada pedacinho da pele o arrepio que 

vem com a brisa do bater das asas, a cinestesia que arrebata o coração no pulso do movimento 

que acontece em consonância com toda a vida que há no jardim. A Expressividade está no 

olhar, na escuta. Na minha experiência, na experiência das crianças. Está no ímpeto. É 

disparadora, suscitando a ideia inicial de cada encontro. Se quer dizer, passa pelo planejamento. 

Porém, não está aqui como habilidade a ser desenvolvida, está para ser experiência. 

 O artista e pesquisador Rudolf von Laban (1879-1958), traz-nos o conceito de 

Expressividade (como nos movemos), referente às qualidades dinâmicas do movimento 

presentes tanto na Dança quanto nas demais áreas da Arte e nos movimentos cotidianos. 

Segundo Fernandes (2006, p.120) “a categoria Expressividade expressa a atitude interna do 

indivíduo com relação aos quatro fatores: fluxo, espaço, peso e tempo (em ordem de 

desenvolvimento na infância)”. Estes fatores oscilam entre duas polaridades de cada fator, 

totalizando oito qualidades expressivas:  

 

● Polaridade Condensada: fluxo contido, espaço direto, peso forte, tempo acelerado.  

● Polaridade Entregue: fluxo livre, espaço indireto, peso leve, tempo desacelerado.  

 

As qualidades dinâmicas refletem uma mudança quanto aos quatro fatores, nas 

polaridades Condensada e Entregue. O movimento humano está em constante variação 
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expressiva. A cada 3 a 5 segundos, uma nova qualidade e suas combinações concedem um 

novo colorido à ação (2006).  

O fator fluxo refere-se à tensão muscular usada para deixar fluir o movimento (fluxo 

livre) ou restringi-lo (fluxo contido). Tanto o fluxo livre quanto o contido pedem uma tensão 

muscular, mas “é a relação entre estes músculos tensos, ao invés da presença de tensão no 

corpo, que determina a qualidade do fluxo”. O fator fluxo relaciona-se com o “como” do 

movimento, o sentimento, a emoção e a fluidez ao realizá-lo.  

O fator espaço refere-se à atenção do indivíduo a seu ambiente ao mover-se. Assim, ele 

pode ter sua atenção concentrada em um ponto, canalizada para um único foco (foco direto), 

ou expandida por milhares de pontos ao mesmo tempo, como se seu corpo tivesse olhos por 

todos os poros, e se movesse com todos esses simultâneos focos (foco indireto). O fator espaço 

relaciona-se com o “onde” do movimento, o pensamento, a atenção ao realizá-lo.  

O fator peso refere-se a mudanças na força usada pelo corpo ao mover-se, mobilizando 

seu peso para empurrar, puxar ou carregar objetos, tocar em outro corpo, etc. O fator peso 

relaciona-se com o “O quê” do movimento, a sensação, a intenção ao realizá-lo.  

O fator tempo indica uma variação na velocidade do movimento, que se torna 

gradualmente mais rápido ou mais devagar. Um movimento que mantenha seu tempo 

constantemente rápido ou lento, não possui ênfase no fator tempo. O fator tempo relaciona-se 

com o “quando” do movimento, a intuição e a decisão ao realizá-lo. 

Percebi a relação de fluxo e peso, quando soprávamos os Dentes-de-leão. Livres e leves 

pelo espaço com o fluxo da respiração e a sensação do corpo, que parecia voar junto das 

sementes pelo jardim. E então, chegamos à união de dois fatores de movimento, peso leve e 

fluxo livre. O que Fernandes (2006) vai dizer que se trata de um Estado Expressivo 

(combinação de dois fatores), conhecido como Estado Onírico. 

Também foi possível perceber dinâmicas diferentes de tempo. Estabelecendo o 

princípio em si, de tempo que varia, oras “explodindo”, rompendo o espaço enquanto corriam 

e então, desaceleravam para tocar em uma flor, observar um formigueiro. Ou ainda, o tempo 

em sua dimensão subjetiva. O tempo individual de cada uma dentro da exploração, o tempo da 

observação, o quanto a atividade durava para cada uma delas, diferente e ainda assim conectado 

com o todo da experiência.  

O espaço aparece ampliado, com múltiplos pontos de atenção, ao mesmo tempo que, se 

conseguia com facilidade focar em um único ponto de observação. Nossos encontros iniciais 

tinham esse objetivo muito bem colocado. Observar a natureza, percebê-la, conhecer seus 

detalhes. Então, a atenção ao espaço se fez presente em demasia, todo o tempo, em todos os 
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encontros, fosse de maneira direta ou indireta, tanto pela lente do fator e sua organização, 

quanto na subjetividade. 

 

Figura 8 - Brisa 

 
Fonte: Arquivo do grupo (2021) 

 

 

Entretanto, gostaria de propor aqui, que olhemos para os fatores não em sua forma 

organizacional, em sua estrutura, mas para as suas perguntas “Como? O quê? Onde? E 

Quando?”, para o que cada um mobiliza ao se fazer presente no movimento. Expressividade 

vem de Antrieb, significando propulsão, ímpeto, impulso para o movimento. Então, olhemos 

para isso. O fator fluxo fala sobre o sentimento, a emoção e a fluidez do movimento. O fator 

espaço é sobre o pensamento, a atenção ao realizar a movimentação. O fator peso acessa a 

sensação, a intenção do movimento. E o fator tempo se relaciona com a intuição e a decisão ao 

realizá-lo. Tudo isso é parte entranhada em cada experiência. Aqui, apresento a via pela qual 

me conecto com a dança das crianças, por também sentir, por também estar transbordada pelas 

perguntas. O movimento das crianças vem preenchido, colorido em todos os tons e cores 

possíveis, embebido e sustentado por todos esses ímpetos e propulsões. Aqui está a 

Expressividade de cada gesto, cada movimento.   
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3- DANCE BORBOLETA: ENCONTROS E EXPERIÊNCIAS 

 

 

Figura 9 – Dance Borboleta 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Arquivo do grupo (2021)   
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3.1 – SAINDO DO CASULO:PRIMEIRO ENCONTRO EM DANÇA  

 

Retroalimentação, nutrição. Brotar da terra e retornar a ela. Unimos nossas mãos. Juntas rumo ao que não 

sabíamos. Iríamos descobrir. Quando colocamos nossos pés na grama, descobrimos um pisar diferente. Neste 

momento renascemos. Descobrimos o novo. Um novo que pinica, coça, que deixa o pisar mais cauteloso, mas que 

também é bastante convidativo. De repente esse era o novo calçado, o mais largo e confortável. Demos risada 

desse novo, desse renascimento. Foi diferente. Foi uma risada gostosa. Encontramos a casa. Não tinha como saber 

que essa casa seria tão marcante e importante nesse renascer. Logo também ganhamos a companhia dos pega-

pegas, tão felizes por estarmos ali, que quiseram ficar juntinhos de nós. "Tira, tira" foi a primeira reação. A 

segunda foi entender que são apenas pega-pegas e que logo se tornaria brincadeira tirá-los da roupa. Já não 

incomodavam mais. Nos demos conta de que olhar aonde estávamos pisando era importante, poderiam haver mais 

casas, mais pega-pegas, poderíamos encontrar elementos estranhos. Mas prontamente, já nos sentíamos livres e 

exploradoras. Sentimos a grama, sua textura macia e aveludada, seu toque suave na pele. Vimos a árvore com 

casca dura, diferente da grama. O inseto vermelhinho ia subindo pelo tronco. "Mata, mata". "Não, não mata, não 

pode matar". Aonde será que ele vai? Visualizamos o topo, a folha mais alta na copa da árvore, vimos cor, vimos 

forma. E de repente, já não conseguimos mais parar de ver. A visão ampliou, ganhou uma cinesfera que gosta dos 

detalhes. Aguçada, curiosa e entusiasmada. Foi um banho de energia. O tempo já não existia mais, estava imerso 

nessa cinesfera compartilhada. Não havia maneira de parar de ver. Ver as flores amarelas, vermelhas, laranjas, 

brancas, lilases, era banho de cor. Vimos os gigantes e os miúdos. Encontramos o menor de todos. Encontramos 

famílias. A vontade de correr arrebatou o coração, não precisávamos nos conter, não era necessário contê-las. Nos 

unimos ao espaço. Sopramos. Sopramos vento no vento. Foi lindo descobrir a mágica do "Dente-de-tubarão" 

(Dente-de-leão). Era magia pura. Como assim apenas soprar? Uma flor de soprar. Encontramos uma casa gigante 

e foi inevitável para algumas, não a cutucar. Essa casa mostrou que tinha muitos quartos e que, portanto, abrigava 

muitas moradoras. Destruíram a casa. Tentamos entender o que isso significava para quem morava nela. Vimos 

muitas moradoras partirem. Não sabíamos dizer para onde iriam agora. O desejo de destruir casas parecia não 

cessar. Uma após a outra, até que encontramos a casa mais gigante de todas, uma tão, tão gigante que não deu 

coragem de destruir. Haveriam ali milhares de moradoras, de certo. A vontade de ter toda aquela beleza que 

víamos, para si, se fez presente em todos os corações. Em alguns momentos o impulso de tomar a Natureza foi 

predominante, e então flores foram colhidas e regaladas. Eram lindas demais para não ter para si. A pena seca de 

passarinho também virou presente, a plantinha que tinha espinhos, mas não espinhara. A Natureza toda foi um 

presente, era tanto que se fosse possível, colheríamos cada pedacinho dela. Mas tentamos entender que não faz 

bem a ela se arrancarmos tudo assim. Entendemos que haviam bebês por nascer e que precisavam de suas mamães. 

Esse impulso pareceu diminuir. Fechamos os olhos. Escutamos o vento, tentamos contar como ele é. Tentamos 

falar como ele. Escutamos também os passarinhos. Encontramos os Quero-queros. Queríamos conhecê-los de 

pertinho, mas e se viessem atrás de nós? Corremos. Fomos cercadas por eles. Corremos novamente. Foi engraçado. 

Um tesouro foi encontrado. Avistamos o senhor Cactos e suas flores. Que vontade de pôr a mão! Nossa, olha a 

árvore cabeluda! Essa tinha o cabelo comprido, igual ao cabelo da colega, igual ao cabelo da Prô. Brincamos de 

tirar os pega-pegas. Fechamos nosso círculo de energia. Fechamos os olhos. Pensamos na flor mais linda que 

encontramos. Beijamos a Natureza, nos despedimos. Encerramos o ciclo. Assim como cada ser vivo que 

descobrimos, tivemos nosso brotar da terra, o desabrochar, encontramos nosso ápice e então, retornamos. 
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Encerramos o princípio. Porque sim, é só o princípio. E vimos tanto. Sentimos tanto. Vivemos. Estávamos. 

Renascemos.  

Plantamos a semente. 

 Conhecemos nossas raízes.  

Sentimos a brisa suave.  

 

Naquele dia, foi impressionante a relação de Cinesfera que foi estabelecida. Parecíamos 

de fato envoltas por uma “bolha de ar” que abraçava todo o espaço. Como uma grande 

Cinesfera que continha diversas outras, as individuais. Para Fernandes (2006, p.182) Cinesfera 

“refere-se ao espaço físico tridimensional ao redor do corpo, alcançável ao estender-se sem que 

seja necessário transferir seu peso”. É o espaço pessoal, o limite de alcance do movimento, 

gosto de pensar em uma bolha de ar ao redor do corpo, que pode ter três variações: Cinesfera 

Pequena (próxima ao corpo), Média (amplitude do corpo sem deslocamento) ou Grande 

(quando existe o deslocamento de um passo, porém mantendo-se o centro). 

As crianças estavam expansivas, com movimentos amplos, alcançando então a 

Cinesfera Grande. Vale ressaltar, entretanto, que havia para além de movimentos amplos, uma 

atitude em se colocar no espaço daquela maneira, conectando-se com cada elemento novo que 

encontravam. Atrelo essa atitude a conectar-se com o jogo. Naquele dia, a brincadeira, o jogo, 

portanto, era estar descobrindo, desvendando. E vimos muito. Acredito que essa atitude se 

conecta com a propulsão, o ímpeto para o movimento que conversamos no capítulo da 

Expressividade. 

 

3.2 – EXPERIMENTANDO AS ASAS: SEGUNDO ENCONTRO EM DANÇA  

 

Gratidão. Sentimento que simplesmente brota no peito, a partir do momento em que ampliamos nossa percepção 

e nos deixamos entusiasmar pelas doses de amor ao nosso redor. É essa força que vem do viver e do aprender. É 

inspiração. É olhar para o aqui-agora e sentir aquela onda quentinha de entusiasmo pelo que está vivendo. Você 

sente em cada poro, em cada pedacinho da pele. Naquele dia, fui arrebatada por tais sensações. Não é preciso 

deixar a adultez comandar, quase que narcisisticamente, cada etapa do percurso. Não. A Natureza, e, portanto, 

nós, temos um ritmo fluido muito sincronizado que propõe cada movimento, cada pedrinha preciosa no caminho. 

Naquele dia senti o poder do deixar-se levar. Escute as intuições do coração, ele quer te contar sobre isso o tempo 

todo. Isso não é o que buscamos ao longo da vida? Poder viver cada etapa, escutando o que nossa criança 

ancestral tem para nos dizer, com seu brilho no olhar e coração palpitante? Escutar a sabedoria que vem da alma, 

do que acontece quando verdadeiramente estamos. Estar. Sem estar não é possível chegar a isso e, todavia, não 

há palavra mágica para se fazer estar, mas sim existe estrada. Sinuosa, com muitas informações pelo caminho, 

que te convidam a se abrir. Você aceita ou recua? Quase recusei. Mas então vislumbrei um caminho 

desconhecido à minha frente, e lembrei que minha criança teria adorado. Aceitei. Sol, céu azul, nuvem amiga. 
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Oi Natureza! Era mesmo o dia de sentir. Sentir com cada parte do corpo, todos os corpos que nos orbitavam. 

"Olha o que eu peguei", "Olha o que eu consegui", "Faz cócegas", "Me pinicou", "tem pelinhos igual a nós", "É 

gostoso". "Essa madeira é dura", "Me arranhou". E quando a adultez quis aparecer com sua face séria demais, 

quase que como um chamado para a realidade natural, ela atolou o pé no barro. Barro abençoado! Barro da 

surpresa, inesperado. Barro do choque! Nos atolamos, e agora? Agora despertamos. Entramos naquela cinesfera. 

Aquela que precisava buscar se conectar com as raízes. Sentir seus confins. No caminho uma voadora colorida 

da terra com a asa ferida. Será que ainda voa? Tentamos. Mas ela não queria. Brinquemos então. 1,2,3 e já! 

Bumbum no chão. "Meu bumbum tá encharcado”. 1,2,3 e já! Mão no chão. "Pinicou". 1,2,3 e já! Barriga no 

chão. 1,2, 3 e já! Corpo todo no chão. "Molhou, molhou”. 1,2,3 e já!...Já! Corpo na natureza, sorriso no rosto, 

brilho no olhar, sentir na diversão. Pé na areia e uma risadinha gostosa de descoberta. Brincar fez o dia. O corpo 

do jogo emergiu conhecimentos. Brincar, a lei do coração. Brincar a vida. Brincar com a vida. E aquela sensação 

chegou de novo, quentinha. 

 

Neste encontro, o jogo se estabeleceu com uma atmosfera mais “palpável”, em todos 

os sentidos da palavra. Não só porque exploramos o tato, mas também porque o estado de 

presença das crianças era indiscutível. Vivemos a experiência de sentir o toque da natureza de 

diferentes maneiras, passando pelos níveis alto, médio e baixo através de diferentes partes do 

corpo. De acordo com Rengel  

 

 Nível é a relação de posição espacial que ocorre em duas instâncias: - de uma parte 

do corpo em relação a articulação na qual ocorre o movimento. Por exemplo, um 

braço pode estar alto, médio ou baixo, em relação à articulação do ombro; - do 

corpo como todo em relação ao a um objeto, outro(s) corpo(s) ou ao espaço geral. 

Por exemplo, o corpo do agente está baixo em relação a uma cadeira ou outro agente 

(RENGEL, 2005, p.101, grifos da autora).  

 

 Neste dia, descobrimos o jogo enquanto cena a partir do brincar. O jogo se 

estabeleceu, colocando todos os corpos presentes em conexão, interagindo. O jogo tomou o 

espaço e entrelaçou os corpos vivos, atentos no aqui-agora. 

 

3.3 – VENTA A DIREÇÃO: TERCEIRO ENCONTRO EM DANÇA  

 

Se o vento é o deslocamento do ar, naquele dia ventamos. Tinha ar como fonte de vida, como convite para a dança, 

como espaço. Aquele lugar tão nosso, nos convidou a ser sopro, para ir, sem muitos porquês. Uma "Juba-de-Leão", 

uma lufada de ar, uma direção. "Aqui tem um monte". Outro "Dente-de-Leão", outra lufada, a mesma direção. O 

vento apontou a direção naquele dia, como se ajustasse as velas do barco, para que encontrássemos o porto. Então 

o seguimos. 
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Naquele dia minha adultez foi novamente surpreendida, pois encontrei resultados 

inesperados, se assim podemos chamar. Levei para o encontro minha lógica de adulta, 

pragmática. Grande foi a minha dificuldade em fazer as crianças entrarem no que estava 

propondo. Não havia aceitação ao jogo proposto. Então, não havia jogo. Assim precisei 

abandonar, em nome da experiência, os meus pressupostos, deixando-me levar pelo que o 

momento apresentou como brincadeira. Sopramos os Dentes-de-Leão e nos movemos com suas 

sementes que voavam pelo ar, na direção em que apontavam. Simples assim. Soprar e ter um 

lugar para ir. Escolher mover-se até lá. Mais uma vez, percebo aqui aquele impulso, aquele 

ímpeto, a Expressividade.  

Como mencionado anteriormente, encontramos aqui a combinação dos fatores fluxo e 

peso, culminando no Estado Onírico. 

 

 

3.4 – SOL DA TERRA: QUARTO ENCONTRO EM DANÇA  

 

Aprendiz... É sobre isso. Aprender com leveza, sem o peso da auto cobrança. Passar todo o tempo buscando 

respostas e mais respostas porque precisamos encontrá-las, nos tira do presente, nos desconecta com o que está 

pulsando no momento. Fecha nossos sentidos para o que está dançando no ar, na terra, ao redor. E é aqui que está 

o conhecimento, as tão esperadas respostas. Fluindo naturalmente através da vida, nos convidando a viver a 

experiência para descobrir. Naquele dia, depois de vários outros de chuva, a terra ainda úmida nos ofereceu sua 

magia. Nos convidou a brincar. Nos enterramos tanto, que logo criamos raízes e estávamos prontas para realizar 

o voo que quiséssemos, pois a terra nos assegurava o retorno. Naquele dia, fomos artistas da terra. Criamos 

morada, a nossa morada na Natureza, a Natureza que somos nós. Das pontas dos dedos saiu o Sol que pôs luz sob 

a terra, para que a enxergássemos como a grande amiga do dia, que estava a nos convidar para a brincadeira. Um 

morro em cima do outro. "Olha tem pedras!", "Sim, muitas pedras preciosas". Os morrinhos ganharam tesouros, 

e daqui a pouco, portas e janelas. Tinha tanto amor, entusiasmo e dedicação ali, que construímos um lar. O lar das 

formigas. Não tardou para que as primeiras moradoras chegassem. Teve comemoração. A casa começou a ganhar 

todos os detalhes que a imaginação permitia, ganhou história. Teve tempestade de neve, restaurante, deserto. 

Nessa terra tudo era possível. Era terra de magia. Terra de criar. 

 

Com o decorrer dos encontros, já é possível perceber corpos muito mais à vontade nessa 

Natureza. Os receios quanto à inseto e possíveis perigos diminuíram consideravelmente por 

parte das crianças e das mães. A relutância em sujar a si e as roupas pareceu perder as forças 

também. Brincando na terra predominou o nível baixo. Sentamos no chão, afundamos as mãos 

naquela terra e então, fomos criando intimidade com ela. Desse toque, da manipulação do 

elemento, uma dança das mãos surgiu e então, com elas, histórias. A mão que pega-pega, a 

formiga que tinha piscina, mas precisava passar pelo deserto e pelo restaurante. E por encontrar 
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a imaginação tão presente, ativa e atuando como condutora das infinitas possibilidades de 

movimentos e trânsitos, recorro ao que nos contou Godard (2003) quando trouxe que, para 

melhorar ou diversificar a qualidade do gesto, é preciso atingir todas as suas dimensões, 

inclusive o pré-movimento que somente o acesso ao imaginário permite tocar. Ele ainda vai 

dizer que, 

 

As resistências internas ao desequilíbrio, organizadas pelos músculos do sistema 

gravitacional, vão induzir a qualidade e a carga expressiva do gesto. O aparelho 

psíquico se exprime através do sistema gravitacional e é por seu intermédio que 

carrega de sentido o movimento, modulando-o e colorindo-o de desejo, de inibições, 

de emoções. O tônus resistente do sistema gravitacional se instala antes mesmo do 

gesto, desde o momento em que se formula o projeto de uma ação e, portanto, sem 

que o indivíduo se dê conta e antes de atingir sua consciência em estado de vigília 

(GODARD, 2003, p.19). 

 

 

Assim, experienciando essa relação com a gravidade de diferentes maneiras, por 

exemplo, quando fizemos a tempestade de neve sobre a casinha de terra, ou quando elas têm 

que reorganizar seu equilíbrio, chegamos ao gesto e às suas diferentes qualidades expressivas. 

Foi possível observar também a presença dos Schemas elaborados por Mollie Davies. 

De acordo com Salib Deffaci 

 

Compreende-se por schema uma estrutura observável no movimento, verificável pela 

sua repetição na ação da criança. Podem ser classificados como schemas de 

deslocamento ("travelling''), de transferência de peso (“weight taking and 

transference”), vôos e saltos (“flight”) e gestuais (“handling”). Mais importante que 

a classificação ou configuração de um schema é dar atenção necessária ao seu aspecto 

dinâmico, sem compartimentá-lo em uma forma estanque. Schemas inicialmente são 

mais facilmente observáveis nos primeiros anos de vida, e tornam-se mais abertos 

conforme coordenam-se com outros schemas (DAVIES apud SALIB DEFFACI, 

2021, p.77). 

 

A presença do Schema de deslocamento ficou evidente, na medida em que as crianças 

resolviam de diferentes formas a ação de deslocar a terra, as pedras, as flores e cada elemento 

que iam encontrando, até a obra que estava sendo criada. Esse deslocamento acontecia ora pelo 

nível médio, ora pelo nível baixo, engatinhando. No encontro anterior, em que havia uma roda, 

para a qual sempre tínhamos que voltar, também encontramos o deslocamento.  

 

3.5 – ESCORRE...QUINTO ENCONTRO EM DANÇA  

 

Água, deságua, escorre, percorre. Os líquidos, seus líquidos. Se pudéssemos, mergulharíamos de corpo 

todo. Vai vertendo possibilidades, fluindo, indo. Já não tem mais como voltar. Já fomos! Já mergulhamos até a 

cabeça. 
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No dia da exploração do elemento água não foi possível ir à praça, pois havia chovido 

bastante nos dias anteriores. Então, nosso encontro aconteceu no Estúdio de Dança, explorando 

a fonte de pedras e água. Nesta exploração, foi possível descobrir a elaboração do Schema de 

deslocamento com as pedras da fonte. Foi a brincadeira do dia. Será que escorrega ou rola? “A 

minha escorrega”, “A minha rolou”. Impressionante como a água é sempre um chamado. Um 

convite. Queríamos molhar as mãos, os braços, o corpo todo. Propus que experimentássemos 

o movimento das pedras. Escorrega ou rola? Mas elas não queriam saber disso, queriam seguir 

brincando com a água, então foi isso que fizemos.  

 

3.6 – CAIXA DA NATUREZA: SEXTO ENCONTRO EM DANÇA 

 

Universo-caixa. Caixa-presente. Uma caixa feita do momento presente. Uma caixa de tesouros, os mais preciosos. 

E mais uma vez, estávamos em busca, explorando, guardando na caixa as preciosidades. Não a preciosidade 

daquilo que tem valor fora de si, mas sim aquela que está no olhar de quem a sentiu e escolheu. A caixa é a criação, 

o convite e o ponto de encontro. Nela cabem partes de bonecos, piscinas de areia, cabe toda a imaginação sobre 

caixa, sem limites e barreiras. Cabe a dança que vem da alegria, a que não é pensada, mas sim sentida. Coube o 

lugar encontrado de cada uma. Engana-se quem pensa na caixa como um retângulo resoluto, forma sem vida. A 

caixa encolhe e expande constantemente, oras é segurada pelas mãos e em outras é campo do corpo todo. A caixa 

é um presente. O presente das possibilidades. 

 

 Mais uma vez, fui com um plano na mente que não se concretizou, pois, as ideias e as 

necessidades se modificam todo o tempo. O processo não é estanque, fechado. O planejamento 

é aberto e recebe inspiração de todos os lados. É importante manter-se com os sentidos abertos 

para não deixar passar os momentos de insight, tanto de quem propõe, quanto, neste caso, das 

crianças, pois caso contrário, podemos perder preciosidades. Neste dia, levei de presente, uma 

caixa para cada uma. Uma caixa da Natureza, para que coletassem elementos. Posteriormente, 

montaríamos bonecos. Sim, coletamos muitos elementos, alguns bastante inusitados.  

 Neste dia as crianças interagiram bastante entre si. Brincaram oras em dupla, oras 

sozinhas, mas sempre participando dos diálogos. Juntaram-se para fazer da caixa uma piscina 

cheia de areia, desenharam juntas na areia com os dedos, com pauzinhos. Quiseram enterrar a 

caixa com o tesouro, então iniciamos a escavação com as mãos, mas não conseguimos muito. 

Combinamos de levar para brincar em casa.  

 A atividade foi se transformando e as caixas foram ganhando novos sentidos. 

Descobrimos nelas, outra cena. 
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3.7- É DANÇA? SÉTIMO ENCONTRO EM DANÇA  

 

1, 2, 3 e já! 

Dança da terra. 

O que a gente faz ali é o quê? 

Dança. 

Como ela é? 

É uma Dança diferente. 

É uma Dança da natureza. 

 

Neste encontro experimentamos o jogo 1,2,3 e já! E a dança da terra como cenas, dentro 

da concepção de arenas reflexivas, sobre as quais falo no próximo capítulo. Repetimos a 

experiência do jogo que já havia sido realizado e as crianças adoraram. Por já saberem como 

era a brincadeira, conseguiram explorar ainda mais partes do corpo e outros elementos da 

natureza como orelha na grama, pescoço na areia. Assim, também percebendo que estavam 

mais abertas, propus abraçar uma árvore pequena, depois uma árvore grande, dada a 

diversidade que nos estava disponível.  

Por sugestão das crianças, levamos o jogo 1, 2, 3 e já! Para a areia, desta vez com o 

combinado de que só poderia ser naquele espaço. Aos poucos, o jogo tal qual estava sendo 

brincado deu lugar à uma nova versão. Mantivemos o “1, 2, 3”, mas dessa vez, ao chegar no 3, 

deveríamos parar onde estivéssemos e então, a condutora da rodada, podendo dar apenas 3 

passos em qualquer direção, tentava “pegar alguém” acertando-a com a areia, que em alguns 

lugares estava um pouco úmida, o que facilitava para juntá-la em bolas de areia. Pontuo aqui, 

a condução compartilhada dos encontros, que havia mencionado anteriormente, como esse 

deixar borrar de ideias, entender a criação como grande obra coletiva. A criança deixa-se 

“tocar” pelo adulto e o adulto também deixa-se ser tocado pela criança. De acordo com Almeida 

(2018, p. 19) “A interação entre adulto e criança deve ser de parceria, diálogo, escuta, apoio; 

ambos se inspiram, fortificando diferentes modos de ver, sentir e fazer”. 

Na medida em que o jogo foi acontecendo e consegui perceber que elas estavam mais 

à vontade com a areia, propus de fazermos a Dança da terra. Cada uma fazendo sua 

apresentação para as colegas. Elas prontamente aceitaram. E não só aceitaram, como também 

criaram personagens para acompanhá-las na dança, baseados em um desenho em comum, que 

assistem. No momento de chamá-las ao palco (espaço de areia que definimos como placo), 

para dançar, pediram-me para que anunciasse seus nomes e de seus amigos imaginários.   
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Após a apresentação de todas, inclusive a minha - como não conheço o tal desenho, 

ganhei um amigo imaginário emprestado -, perguntei-lhes se o que havíamos feito era dança. 

As três crianças presentes responderam que sim. Então, perguntei se o que fizemos antes, no 

jogo do 1, 2, 3, era dança, brincadeira ou “outra coisa”. Feliz fiquei em receber tais respostas: 

“É uma dança diferente!” e “É uma Dança da natureza”. 
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4 METAMORFOSE: A CRIAÇÃO EM DANÇA 

 

Figura 10 - Metamorfose 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Arquivo do grupo (2021) 
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Ao longo dos encontros fomos encontrando as preciosidades das danças das crianças. 

Uma dança autônoma, de criação própria, calcada nas experiências que tivemos. Vivas, 

dançantes, desafiadoras. Desafio não para as crianças, mas para os adultos. Pois é uma dança 

que não tem sequência de movimentos estabelecida, não tem uma contagem de oito tempos, 

não segue outro ritmo que não seja o da criança. Nossa criação teve estes princípios desde o 

primeiro encontro. Agora, chegando próximo de uma conclusão dessa pesquisa, ou ao menos, 

final do nosso tempo nesta forma de descobrir, partilho aqui, aspectos importantes sobre nossa 

obra artística em Dança. 

No decorrer do processo, encontramos o conceito de arenas reflexivas, proposto por 

Julyan Hamilton. Segundo Maíra Santos (2018), arenas  

 

São seus campos de possibilidades, feitos no estúdio, e de tomadas de posições, que 

vão se modificando ao longo do processo pelo próprio caráter transformativo do 

corpo, da performance e das pessoas envolvidas. Isso se revela também porque algo 

enraizado em um cotidiano específico poderá sempre emergir e retornar, 

transformando-se (Gravina, 2010); e pelo seu caráter reflexivo. Desse modo, a 

formação de arenas reflexivas parece contribuir para uma pedagogia da dança que 

desmonte hierarquias, que repense as qualidades de presença do espectador e as 

polaridades: teórico e experimental, espaço do estúdio e espaço do corpo, individual 

e grupal, restrição e possibilidade, disciplina e experimentação (SANTOS, 2018, p. 

182). 
 

 O Estúdio (2018, p.182) é entendido como o lugar da invenção, sob o paradigma da 

performance, parece se configurar como um espaço de possibilidades e como zona limiar.  

 Acredito que o conceito das arenas reflexivas elucida a proposta de criação dessa 

pesquisa, em concordância com esse lugar de invenção, de possiblidades, de pensar uma 

pedagogia da Dança que não trabalha com hierarquias sobre quem pode ou não criar, colocando 

todas como criadoras, experimentando e transformando. Assim, nossas cenas funcionam como 

jogos em arenas reflexivas. 

 Esses jogos vêm como via para a Improvisação em Dança, possível de se observar em 

nossa Dança da terra, criada, dançada, interpretada pelas crianças, de autoria própria, elaborada 

em relação de criação com o ambiente, com as demais crianças, com a adulta, que neste caso 

sou eu, com suas memórias, com seus caminhos para o movimento, com sua atitude, propulsão, 

sua Expressividade. Com seu conhecimento. 

 Compreendendo a Dança como fenômeno humano, trago a Percepção e a Experiência 

Estética proposta por Merleau-Ponty falando de uma Experiência Estética baseada na 

percepção e na sensibilidade estética, o que parece-me contribuir com esta pesquisa.  
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 De acordo com Terezinha Nóbrega (2008, p.02), para Merleau-Ponty a percepção se dá 

pelo movimento. Os movimentos são a nossa forma de conexão com o mundo. Contando-nos 

também sobre a sensação ela também coloca que “As sensações aparecem associadas a 

movimentos e cada objeto convida à realização de um gesto, não havendo, pois, representação, 

mas criação, novas possibilidades de interpretação das diferentes situações existenciais”. 

 

 Ponty reforça assim, a teoria da percepção fundada na experiência do sujeito que olha, 

sente e, nessa experiência do corpo fenomenal, reconhece o espaço como expressivo e 

simbólico. A experiência perceptiva é experiência corporal. A experiência do corpo é colocada 

como criadora de sentidos, relacionando a percepção à atitude corpórea. A apreensão dos 

sentidos e do sentido se dá pelo corpo e trata-se de uma expressão criadora (2008). 

 Para o filósofo, a sensibilidade estética é um desdobramento da percepção. Nóbrega 

corrobora, 

Considerando os aspectos do corpo, do movimento e do sensível como configuração 

da corporeidade e da percepção como criação e expressão da linguagem. A linguagem 

sensível configura possibilidades de outro arranjo para o conhecimento, expresso na 

dimensão estética. O logos estético exprime o universo da corporeidade, da 

sensibilidade, dos afetos, do ser humano em movimento no mundo, imerso na cultura 

e na história, criando e recriando, comunicando-se e expressando-se (NÓBREGA, 

2008, p.143) 

 

 Ainda de acordo com a autora, Merleau-Ponty traz a ciência dos sentidos (Estesiologia), 

expandindo o corpo, tornando-o poroso, o que permite a comunicação com outros corpos e 

com o meio, ocorrendo assim, a aprendizagem. “A sensorialidade é um investimento que 

configura a estesia, a capacidade fisiológica, simbólica, histórica, afetiva de impressão dos 

sentidos” (2008, p.143). 

 Assim, encontro na visão fenomenológica, pontos em comum, quando penso nos 

encontros com as crianças e percebo que em nossas práticas, acessamos aspectos muito 

parecidos com o que esses conceitos elaboram. A experiência se dá pelo corpo com uma 

percepção aguçada pelos sentidos, alicerçando-se no meio que também atua como símbolo e 

expressão, que abre espaço para o sensível. Uma poética do corpo, pelo corpo através da Dança. 

Coloco a Dança como lugar, fonte e experiência. Para Nóbrega  

 

Nesse pensamento, percebemos uma atitude que convida a uma convivência poética 

com o corpo, por meio do logos estético; convida a uma abertura ao mundo e às 

configurações desenhadas pelas experiências dos sujeitos. Convida ao enlace com a 

cor, forma, sonoridade, texturas, sabores, aromas, olhares e imagens do mundo e dos 

outros corpos, por meio de um mergulho no sensível que nos permite perceber a 

profundidade do encontro e dos acontecimentos. Convida a tomar parte na história e 

na cultura por meio da experiência dos sujeitos e dos sentidos que podemos atribuir 
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a essas experiências. [...] A experiência estética amplia a operação expressiva do 

corpo e a percepção, afinando os sentidos, aguçando a sensibilidade, elaborando a 

linguagem, a expressão e a comunicação. (NÓBREGA, 2008, p.147). 

 

  

 A criação da obra artística aconteceu com a repetição, já aqui conceituada, dos jogos 

que estabelecemos ao longo dos encontros, transformando-os em cenas.  

 

 

Figura 11 - Cenas 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Arquivo do grupo (2021) 
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5 POUSANDO...CONCLUINDO 

 

Encontro após encontro, jogo após jogo, a cada sentir, a cada nova experiência, surgiam 

cada vez mais inquietações e reflexões suscitadas pelo mistério e pela complexidade que é 

tentar desvendar, o que poderia ser, uma dança com crianças, que são as criadoras de sua 

própria Arte. Não tenho uma sequência coreográfica para me servir de alicerce, não tenho uma 

forma que vai moldar o olhar de quem verá a dança das crianças, para ter a certeza de que 

conseguirei contar-lhe tudo que vi e que vejo. Tive comigo apenas a confiança no processo. 

Tivemos apenas aquele aqui-agora a cada vez para fazer acontecer o voo das borboletas, para 

lhes dar um jardim florido e cheio de vida para sobrevoarem. 

Ao iniciar a pesquisa, pensava conhecer o jardim, saber o que ele significava. Porém, 

logo na primeira flor à vista, os pressupostos deram lugar às incertezas, o solo firme virou lama. 

Estar em uma Prática como Pesquisa se mostrou muito desafiador. Olhar de fora nunca será 

olhar de dentro, assim como o olhar de dentro tampouco será o de fora. Olhar de dentro me 

colou com os pés na terra, descobrindo não só as crianças e suas danças, mas o quanto eu, 

enquanto proponente, professora-artista, pesquisadora, estava disposta ou não a sustentar o que 

me propus desde o início. Realizar uma Pesquisa guiada pela Prática é abrir mão de qualquer 

hipótese pré-estabelecida, isso não existe nessa metodologia. Sabemos o quanto é difícil não 

ter, nem que seja meramente, o controle nas mãos. Então, confiar no processo foi a melhor 

alternativa. E foi o que esboçou, inclusive, a questão de pesquisa, que se transformou, ao longo 

do processo. A Prática como Pesquisa nos permite. 

No desenrolar das investigações os lugares foram sendo delineados, ao mesmo tempo 

em que, esse delineado não era uma demarcação no chão dizendo até onde poderíamos ir. Ele 

reconheceu o espaço. Encontramos no jardim um estar compartilhado. Não me colocava como 

professora e elas como alunas. Éramos exploradoras, investigadoras da natureza 

compartilhando o espaço, contando umas às outras as nossas descobertas. O mesmo se estendeu 

para a criação em Dança. Não havia comando, havia proposições, em mãos duplas, triplas, 

quádruplas, quíntuplas. Todas faziam proposições. Todas convidavam ao jogo.  

Aceitar crianças como mediadoras das práticas, do conhecimento, da experiência é 

também, colocar-se em lugar de vulnerabilidade, de deixar-se tocar, de deixar o caos atuar, 

caso ele apareça. Do lugar de onde eu via, ou seja, de dentro do jardim, via as borboletas 

alçando voo, batendo suas asas, conhecendo as flores, pousando. Talvez de fora a visão fosse 

outra. 
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Falar sobre Improvisação com crianças é aceitar que não as controlamos, pois não vão 

fazer o que dissermos, o que a “coreografia mandar”. Vão seguir o ímpeto do seu próprio corpo. 

Isso faz você maravilhar-se ou assustar-se? Você consegue abandonar a ânsia de atender a 

padrões do que seja “uma dança bonita ou feia”? Pois também é sobre isso. Sobre expectativas.  

Coloco a Expressividade como ponto de encontro do nosso estar, é a lente através da 

qual as percebo, as sinto, as recebo e também como me entrego, como dou licença para ser a 

poética do nosso jardim. Acolho como fundamento da nossa dança. Está como essência do 

planejamento, como “costura”, perpassando por todos os lugares, ligando raízes a folhas, céu 

a terra. Expressividade como didática, como eco das possibilidades que apontava para elas. 

Como maneira de enxergar a docência. Foi por onde eu, adulta, consegui compreender, olhar, 

sentir e me relacionar com a criança na Dança e pela Dança. A Expressividade não era o 

conteúdo, era a experiência.  

Trazer o brincar como jogo, abre novas possibilidades de criação. Muito se fala na 

maravilha que é o jogo para os procedimentos adultos em Dança, mas crianças fazem isso o 

tempo todo. Então porque aceitamos tão facilmente o jogo como possibilidade de criação para 

adultos, mas não abrimos espaço para as crianças? Ao invés disso, colocamos elas em cima do 

palco, com uma professora a ser meramente imitada, quase implorando para elas copiarem tudo 

“igualzinho”. Venho tentar mostrar com esta pesquisa, com a proposta do jogo, que existem 

outras possibilidades.  

Acredito que encontrar na Expressividade um diálogo dançado com o pré-movimento 

e o gesto a partir do jogo e da justificativa máxima que a experiência tem em si mesma, 

convidando crianças a Improvisar com toda a sua forma de vida e legitimar isso como cena, 

como arte da Dança, fez passar nesta pesquisa, dentro deste jardim, um córrego de água fluida. 

Porque flui, verte, escorre do que é vivido. Escrevo e consigo senti-la, porque é cinestésico. É 

do corpo. É do ser e do estar. É do sentir. 

E o que falar da natureza? Esse palco mágico, vivo, transformador, tal qual as nossas 

Borboletas. Que conexão com o Universo estabelecemos! Que lindo foi ver a empatia pela vida 

sendo nutrida, o reconhecimento do pertencer. O respeito à infindável fonte de criação que é a 

natureza. Compreendemos sobre os ciclos, sobre a impermanência, mas também o constante 

renascimento. Descobrimos com a natureza, a poética dos sentidos. O sentir que passa pelo 

corpo, mas que encontra morada no coração, porque vem com uma sensação arrebatadora. Só 

de pensar me emociono. Quanta vida! Quanta potência! Sinto-me arrebatada e apaixonada por 

esta pesquisa.   
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Não ouso dizer que esta é uma conclusão, pois não vejo como desfecho. Há muitos 

jardins para explorar. Tampouco quero despedir-me deste jardim, que descobri junto das 

Borboletas. Então, não o farei. Fomos larvas, estivemos dentro do casulo, passamos pela 

metamorfose e hoje me emociona ver as Borboletas sobrevoando este jardim, que não é mais 

desconhecido. Isso me toca a alma. E o que é a aprendizagem sem tocar a alma?  

Por favor, se você cruzar com alguma Borboleta no caminho, lembre-se que ela está 

descobrindo seu voo. Seja gentil e tente, só por um momento, encontrar a poeticidade do seu 

voar. Porque assim, quem estará passando pela metamorfose, será você! 

 

É Borboleta... É chegada a hora do até logo. O clico 

se encerra, mas deixa assegurado o novo começo. 

Sempre. Obrigada por cada voo, cada pouso. Seu 

casulo é poderoso, sua transformação é 

revolucionária. Seu voo é esplêndido, é único. 

Preenche-me os olhos e o coração, me inunda do meu 

propósito. Me toca o corpo inteiro o movimento de 

suas asas. Me fascina a segurança com que pousa, 

pois confia na vida. Obrigada Borboleta! Siga seu 

voo, que eu seguirei daqui, admirando-a com olhos 

mareados de emoção por haver sentido a brisa do 

bater de suas asas. Seguiremos nos encontrando no 

céu, no sol, nas nuvens, nas raízes da terra, levando 

conosco aquela única certeza: a da Metamorfose! 
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APÊNDICE A – Termo de Compromisso Livre e Esclarecido 

 

 

Termo de Compromisso 

 
Este é um convite para participar da pesquisa de conclusão de curso intitulada “Jardim das 

Borboletas: do voo às raízes da terra, a Dança das crianças”, de responsabilidade da pesquisadora 

Natália Martins Gomes pela Universidade Estadual do Rio Grande do Sul (UERGS). 

 Esta pesquisa se propõe a olhar para os processos artísticos e de aprendizagem de crianças 

de 04 e 05 anos, entender as possíveis relações de dança e de movimento do corpo que se estabelecem 

entre Natureza e criança, investigar as manifestações das crianças no seu brincar na Natureza, criar 

em Dança a partir das experiências e conexões que elas co-criam com o ambiente, compreender a 

influência que vivências ao ar livre têm sob o movimento, encontrar novas maneiras de desenvolver 

processos artísticos em Dança tendo crianças como bailarinas-intérpretes-criadoras e explorar a 

poética de suas relações entre si e com o ambiente. 

A presente pesquisa tem a duração de 03 (três) meses contabilizados de setembro a 

novembro/2021, tendo sua apresentação final em dezembro/2021. Os encontros com as participantes 

ocorrerão aos sábados das 17h às 18h em espaços ao ar livre como praças e outros.  

Ao concordar com a participação, você fica ciente do compromisso assumido, 

comprometendo-se a acompanhar a participante nos encontros previamente marcados ao longo do 

período de realização da pesquisa, e autoriza o uso de imagem da participante para fins acadêmicos, 

sob aviso prévio. A participação não gera despesas e pode ser revogada a qualquer momento sem 

penalidades. A realização da pesquisa está sujeita aos protocolos de prevenção à COVID-19 e segue 

os decretos municipal e estadual. 

 

Eu,________________________________________________________________, 

responsável por ____________________________________________________________, 

autorizo sua participação na referida pesquisa e estou ciente dos compromissos assumidos. 

 

Gravataí, 04 de setembro de 2021. 

                                                                                                          

___________________________________    _____________________________________  

        Assinatura da responsável pela pesquisa        Assinatura da Responsável pela participante 

 

 

 


