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O OLHAR DA CRIANÇA
Prezado(a) educador(a),
Estamos juntos para a realização do projeto: O olhar da Criança (2ª
edição da precedente intitulada — TV sem Controle) através do Programa
de Ação Cultural do Governo do Estado de São Paulo (ProAC-ICMS (2014)
com o patrocínio da — PANCO - amor, carinho e dedicação — que permitiu
este coletivo de atores expandir seu trabalho para outros locais, viajando não
só pela cidade de São Paulo como também pelo interior. É desta forma que
pudemos chegar até vocês. O referido projeto prima pela saúde biológica,
psíquica e cognitiva de crianças, jovens e adultos ao defender a importância
da liberdade do brincar.
O brincar não é só um direito garantido pelo Estatuto da Criança e
do Adolescente (ECA), ele é — e gostaríamos de salientar — uma atividade
de extrema importância, é a própria vida, é a forma de ver e estar no mundo.
Nosso projeto valoriza a importância do Teatro, do livre brincar, da amizade,
das relações interpessoais entre diferentes gerações, e fundamentalmente,
da arte ligada à educação.
Para conscientizarmos sobre este fato, desenvolvemos este Material
do Educador que nos acompanha no diálogo com nossos parceiros educadores,
ou seja, vocês. Este material se propõe a ser uma ferramenta pedagógica
(aporte teórico) que pode inspirar e orientar atividades a serem trabalhadas
com os educandos.
Esperamos que os educadores, por meio da sensibilização prática das
oficinas junto com o aporte teórico deste material, exercitem o músculo da
imaginação ao propor atividades diferentes aos educandos; transmitindo assim,
magia, beleza e delicadeza no processo do ensinar-aprender pela ótica do brincar.
Nós — criadores do espetáculo TV sem Controle — estamos
sintonizados neste programa há sete anos e o nosso verdadeiro ibope é
compartilhar nosso estudo e pesquisa com vocês que são a extensão de nosso
trabalho. Juntos podemos mais, é só usar a imaginação!
Cia. Asfalto de Poesia
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BRINCADEIRA NÃO É NA ESCOLA!
Para compreender a poesia, precisamos ser capazes de envergar a alma da criança como se fosse uma
capa mágica, e admitir a superioridade da sabedoria infantil sobre a do adulto. HUIZINGA1

A linguística é uma ciência que estuda o fenômeno da linguagem: produção de
significados, sentidos, estética, entre outros. Por estar intimamente ligada ao campo da ciência,
sobressai o peso e a seriedade, como percebemos pelo desenho. Não vamos aqui desenvolver a
especificidade linguística, pelo contrário, veremos que conforme ela foi figurada na tirinha, ela
demonstra uma relação contígua com o Homem através da linguagem e do jogo.
Ora, se atentarmos a um olhar mais poético, perceberemos que a seriedade simbolizada
aqui pela linguística também reflete uma característica humana. O que podemos extrair de
aprendizagem ao analisar a tirinha acima, é que ela nos revela duas perspectivas pertinentes
ao Homem e aparentemente antagônicas: a brincadeira e a seriedade. Ambas materializadas
através do jogo onomatopeico — Bang, Bang E Bang —, além de outros aportes semióticos
visuais: como a expressão do rosto, movimentos das personagens na tirinha etc., tudo isso só foi
possível porque se trabalhou em um domínio da linguagem: a charge.
Para nós educadores, saber perceber estas sutilezas, detalhes sígnicos, é muito importante,
pois podemos ler as diversas linguagens no mundo. Ao brincar, a criança se expressa, acaba por
produzir uma linguagem e assim revela o seu mundo interior. Não estamos sozinhos no mundo,
estamos sempre em relação a um outro. Percebemos o mundo de Mafalda em solidariedade com
seu antagonista. Na relação entre os dois, o brincar se destaca.
A brincadeira é essencial ao Homem, é através dela, que podemos reconhecer o mundo e
colocarmo-nos nele. Já dizia isso o filósofo grego Platão enobrecendo o ato de brincar. Por outro
lado, a linguística e seus métodos de investigação permitiu que o Homem tomasse conhecimento
da própria evolução e da complexidade da linguagem. Imagine um bebezinho, brincando, ele

1 HUIZINGA, Johan. Homo Ludens. Filosofia | Coleção Estudos Dirigida por J. Guinsburg. Equipe de realização - Tradução: João Paulo Monteiro;
Revisão: Mary Amazonas Leite de Barros; Produção: Ricardo W. Neves e Adriana Garcia. Título do original: Homo Ludens - vom Unprung der Kultur
im Spiel. 4ª edição – reimpressão. Ed. Perspectiva – SP, 2000. [p.88]
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começa a balbuciar e emitir os seus primeiros sons; e cada vez mais, ao longo de sua vida, eles
tornar-se-ão mais complexos. É através destas pequenas etapas evolutivas que percebemos o
quanto nos desenvolvemos dia a dia.
Assim, tal bebê e/ou criança e sua própria brincadeira — mais especificamente
direcionando para o campo da linguagem: a fala — mostra a própria ontogenia do ser, ou seja, o
processo evolutivo e o desenvolvimento do ser humano, os quais se ligam à cognição: faculdade
de conhecer. Esta mediada pelo ato de brincar.
[…] As grandes atividades arquetípicas da sociedade humana são, desde início, inteiramente
marcadas pelo jogo. Como por exemplo, no caso da linguagem, esse primeiro e supremo instrumento
que o homem forjou a fim de poder comunicar, ensinar e comandar. É a linguagem que lhe permite
distinguir as coisas, defini-las e constatá-las, em resumo, designá-las e com essa designação eleválas ao domínio do espírito. Na criação da fala e da linguagem, brincando (grifo nosso) com essa
maravilhosa faculdade de designar, é como se o espírito estivesse constantemente saltando entre a
matéria e as coisas pensadas. Por detrás de toda expressão abstrata se oculta uma metáfora, e toda
metáfora é jogo de palavras. Assim, ao dar expressão à vida, o homem cria um outro mundo, um
mundo poético, ao lado do da natureza2.

E este mundo poético nada mais é do que uma conformação de dois vetores opostos,
porém complementares, que a tirinha nos apresentou acima: a brincadeira e a seriedade. Ou, se
ainda preferir, nas palavras do escritor e poeta Ariano Suassuna:
[...] Eu nunca pensei na minha vida que houvesse um palhaço indígena, e isso é uma coisa
importantíssima pra mim, saber disso, porque eu acho que a alma humana tem duas metades,
dois hemisférios: num está – o Rei e o Profeta – no outro está – o Poeta e o Palhaço. Não existe
uma hierarquia de superioridade entre a cultura chamada de erudita e a cultura popular, chamada
popular. Você têm no vasto campo da cultura, você tem uma figura – já que estamos tratando do
palhaço, do Hotxuá – nós temos na cultura popular a figura de dois palhaços: Mateus e Bastião. E
eles, por sua vez, já são herdeiros de uma tradição que é a tradição da Commedia dell’Arte, aqui
chegada principalmente através do circo. Nos circos populares da minha infância, você tinha o
astucioso e o palhaço besta, o tolo que era sempre engambelado pelo outro. Se a gente não tiver uma
ponta de loucura e uma ponta de sonho, pra compensar a exatidão e a rotina. A parte Sancho humana
manda que a gente fique tranquilamente em sua casa e nem se preocupe mais com nada. Mas a parte
Quixote que é ligada à parte do rei, essa parte, é necessária ao homem pra que o Homem vá a diante.
Mesmo no campo da Arte tem aqueles que caminham na direção do desconhecido, aqueles a quem
eu chamava pesquisadores da sombra. Graças aos pesquisadores da sombra, o domínio do que é
claro vai se estendendo cada vez mais. E a tocha acesa, o archote aceso por judeus e gregos ganha
consistência através do tempo. Quando eu começo a notar que estou me levando demasiadamente a
sério, o palhaço que tem dentro de mim, dá uma cambalhota faz uma careta pro rei e através dele eu
me liberto daquela carga excessivamente pesada que o rei e o profeta representam3.

Dessa forma, percebemos que a alma humana tem esses dois hemisférios. Os quais nos
foram mostrados pela singela brincadeira da tirinha da Mafalda. Esta, cheia de sabedoria.
2

HUIZINGA. Op. Cit., p. 7. §3º

3

Depoimento de Ariano Suassuna sobre o documentário do Filme – Hotxuá.
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BRINCADEIRAS PELO ASFALTO
Foi exatamente desta mesma forma que nós no « Asfalto », brincando, chegamos
até vocês, com nossos estudos e pesquisas originários de brincadeiras; brincadeiras «
sérias », pois toda brincadeira pode ser seriamente brincada, se assim podemos dizer. E,
com efeito, pelas palavras de Susan Linn, psiquiatra e médica da Universidade de Harvard,
percebemos: « Arte, religião e ciência são todas enraizadas na nossa capacidade de
brincar ». E foi através desta capacidade que surgiu uma cia. de jovens atores — Asfalto
de Poesia — ligada ao trabalho de pesquisa com máscaras, em especial a do palhaço. O
palhaço porque é um ser livre, ligado à memória da infância. Ele sublima o sofrimento
em poesia, transforma o peso da vida em leveza. Foi por meio dessa linguagem que a
fundação desta cia. soergueu seu primeiro e fundamental trabalho: TV sem Controle. Do
qual, pôde-se elaborar este Material do Educador.
Nós nos consolidamos como companhia em 2007 com a estreia do referido
espetáculo, primeiro trabalho de investigação acerca da linguagem do palhaço (clown).
Desenvolvido por Alexandre Lindo, Clarissa Lima, Marcela Sampaio e Maria Silvia
do Nascimento que iniciaram seus estudos de teatro dentro da Escola de Teatro
da Fundação das Artes de São Caetano do Sul. Contemplado pelo ProAC-2009, o
trabalho em questão participou de diversos projetos e festivais. Também no ano de
2009, Alexandre Lindo e Maria Silvia do Nascimento passaram a integrar o Grupo de
Estudos de Clowns Anônimos (Geca II), um núcleo de pesquisa sobre máscaras; tendo
a do clown como ponto de partida. Neste, complementaram seus estudos ao lado da
atriz e pesquisadora: Cida Almeida (Clã - Estúdio das Artes Cômicas).
Em 2012 a cia. recebeu o apoio da Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado
de São Paulo (Fapesp) para pesquisar e realizar seu segundo trabalho: O Martelo
das Bruxas (uma pesquisa de linguagem entre o clown e o Bufão) que estreou dia
18 de outubro de 2013 em São Paulo por meio do Programa de Ocupação de Teatros
Distritais. Já participamos de inúmeras atividades de intervenção e evento, com a
Trupe Sinhá Zózima e a Associação Brasileira de Difusão do Livro (ABDL). Também
participamos de apresentações em CEUs, SESCs e SESIs, de festivais (onde fomos
premiados) e Viradas Culturais.
O presente trabalho é um projeto sociocultural e educativo em sua 2ª edição, foi
selecionado por profissionais renomados do meio teatral. Seu principal objetivo é aliar
a arte à educação, contribuindo para a formação do cidadão. Estabelece parceria com
o setor público por meio das Secretarias de Educação e Cultura dos municípios nos
quais é implementado. Todos os integrantes são atores-pesquisadores com experiência
em ministrar aulas de teatro e capacitar professores da rede pública de ensino.
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ATORES-PESQUISADORES
Alexandre Lindo – Ator. Discente de Letras pela Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da Universidade de São Paulo
(FFLCH/USP). Tem Habilitação Profissional de Técnico de Ator (HPTA) pela Fundação das Artes de São Caetano do Sul. Estudou
Mimo Corpóreo com Thomas Leabhart, Marise Flach, Janaina Tupan e Sébastien Loesener. Palhaço com Francesco Zigrino, Cida
Almeida, Ricardo Puccetti e Agostinho Blask. Recebeu apoio da Fapesp para pesquisa do Malleus com orientação da Prof.ª Dr.ª
Maria Sílvia Betti. Atualmente pesquisa o campo da Narratologia sob orientação da Prof.ª Dr.ª Véronique Marie Braun Dahlet. Área
de pesquisa: Teoria Literária, Estética e Máscaras.
Amanda Massaro – Atriz. Discente do curso de Licenciatura em Arte-Teatro no Instituto de Artes da Universidade Estadual
Paulista (IA-Unesp). Também cursa Formação de Jovens Palhaços do Doutores da Alegria (PFPJ). Atualmente integra o Grupo de
Estudos de Clowns Anônimos (Geca III) orientado por Cida Almeida e Sofia Papo.
Caio Marinho: Ator. Graduado em Arte-Teatro pelo Instituto de Artes da Universidade Estadual Paulista (IA-Unesp) trabalha com a
linguagem do palhaço e da comédia com as quais realiza diversas intervenções cênicas e espetáculos. Estudou com Agostinho Blask,
Marcelo Colavitto, Dagoberto Feliz, Naomi Silman, Fernando Sampaio e Domingos Montagner; além de seu trabalho em parceria
com a diretora e pedagoga Cida Almeida. Área de pesquisa: improvisação e comicidade, junto ao grupo de pesquisa: O Circo e o
Riso, associado ao CNPq e orientado por Mario Bolognesi e Ivanildo Piccoli.
Marcela Sampaio – Atriz. Graduada em Educação Física e Pós-graduação em Arte-Educação pelo Centro Maria Antonia da USP.
Desde 1998 atua na área teatral como atriz, preparadora corporal e palhaça. Artista educadora de teatro há 12 anos pelo Programa de
Cidadania Artística Viva Arte Viva da Prefeitura de São Caetano do Sul e Fundação das Artes. Estudou máscara com Cuca Bolaffi,
palhaço com Bete Dorgam e Cida Almeida. Área de pesquisa: Arte-educação para deficientes múltiplos.
Maria Silvia do Nascimento – Atriz. Discente do curso de Licenciatura em Arte-Teatro no Instituto de Artes da Universidade
Estadual Paulista (IA-Unesp). Fez intercâmbio na França (Université Lille 3) para estudar artes da cena e dos espetáculos. Tem
Habilitação Profissional de Técnico de Atriz (HPTA) pela Fundação das Artes de São Caetano do Sul. Graduação em Administração
pela Faculdade de Economia e Administração (FEA-USP). Experiência em palhaçaria e máscaras orientadas por Cida Almeida,
Ricardo Puccetti, Ève Doe Bruce (Théâtre du Soleil), Grupo Moitará, Agostinho Blask. Área de pesquisa: Palhaças, sob orientação
do Prof. Dr. Mário Bolognesi pelo CNPq.

Enquanto artistas, pautamos nosso trabalho eminentemente com pesquisas relacionadas
às máscaras teatrais, com uma atenção especial à máscara do palhaço. Esta que, praticamente, é o
puro desejo de brincar. Segundo Lecoq (2010 : 51) — ator francês, mímico e instrutor de atuação
que sempre defendeu uma pedagogia da mímica aberta —, ele diz que ela é — para o ator, para a
escrita e para a interpretação — um ato fundamental, ato primeiro da criação dramática. [...] fazer
mímica é faire corps avec, incorporar-se a, para compreender melhor. Todo verdadeiro artista é
um mímico. O ato da mímica é um grande ato da infância. A criança faz mímica do mundo para
reconhê-lo e preparar-se para vivê-lo. O teatro é um jogo que dá continuidade a esse fato. O termo
mímica hoje em dia está tão reduzido que é preciso encontrar outros. É por isso que algumas
vezes ele usa mimismo (tão bem esclarecido por Marcel Jousse em seu Anthropologie du geste)
que não se confundirá com mimetismo. O mimetismo para ele é uma representação da forma; o
mimismo é a busca da dinâmica interna do sentido. Daí o faire corps avec. Ao defender esta ideia
de mímica aberta, percebe-se a fundamental relação com a filosofia do brincar e brincando o ator
pode assimilar o essencial que encontra no mundo e deste dar uma « forma mímica ».
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TV SEM CONTROLE
Da « forma mímica » ou dos caminhos do TV. O referido espetáculo é o primeiro
trabalho deste grupo que busca promover a experiência teatral através do diálogo sobre o
espaço da TV na formação do imaginário infantil e sua influência sobre a sociabilidade da
criança. Discussão realizada a partir da linguagem do palhaço que propõe o resgate do olhar
leve e inocente da infância. É com esta leveza que procuramos despertar o olhar crítico sobre
os fatos de nosso cotidiano, como por exemplo, as crianças passarem a maior parte de seu
tempo diante de uma televisão.
[…] Cada vez que o reino do humano me parece condenado ao peso, digo para mim mesmo que
à maneira de Perseu eu devia voar para outro espaço. Não se trata absolutamente de fuga para
o sonho ou o irracional. Quero dizer que preciso mudar de ponto de observação, que preciso
considerar o mundo sob uma outra ótica, outra lógica, outros meios de conhecimento e controle 4.

Assim, esta filosofia da leveza do palhaço, nos traz esta outra lógica para uma
comunicação direta com a criança de forma a não bestializá-la, respeitando sua condição
de ser em formação, sua ingenuidade e espontaneidade ao mesmo tempo que se destaca
pela encenação, a importância do resgate das Brincadeiras Tradicionais da Infância como
contraponto à passividade que a TV acaba por estimular nas crianças. Essas brincadeiras
ganham vida pela ótica do jogo da máscara do palhaço.
[...] A capacidade de tornar-se outro e o mistério do jogo manifestara-se de modo marcante no
costume da mascarada. Aqui atinge o máximo a natureza “extra-ordinária” do jogo. O indivíduo
disfarçado ou mascarado desempenha um papel como se fosse outra pessoa, ou melhor, é outra
pessoa. Os terrores da infância, a alegria esfusiante, a fantasia mística e os rituais sagrados
encontram-se inextricavelmente misturados nesse estranho mundo do disfarce e da máscara5.

E através deste outro mundo, aborda-se questões presentes na educação como: o valor
do livre brincar, da interação humana, das atividades físicas, da cooperação, da criatividade
e, sobretudo, da valorização do convívio entre diferentes gerações ou o encontro destes dois
hemisférios da alma humana. Para isso, a construção do discurso teatral do TV sem Controle
articula a linguagem já mencionada previamente: o palhaço. Que como pode-se observar
é calcada, fundamentalmente, no diálogo entre os dois hemisférios da alma apontados por
Suassuna e apresentados pela tirinha da Mafalda: a brincadeira versus a seriedade; o rei e o
profeta versus o poeta e o palhaço, ou ainda, o tradicional jogo das máscaras entre o branco
4 CALVINO, Italo. Seis Propostas para o Próximo Milênio. 1ª ed. Companhia das Letras, 1990. [Lezioni americane – sei proposte per il prossimo
millennio, 1988] Tradução: Ivo Barroso. [p.19]
5

HUIZINGA. Op. Cit., p.13. §4º
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e o augusto. Ele é recurso técnico-estilístico que representa aspectos do comportamento
humano como as questões de poder, fragilidade, não-saberes, descobertas...
[…] A etnologia demonstrou a imensa importância social deste fato, e por seu lado todo indivíduo
culto sente perante a máscara uma emoção estética imediata, composta de beleza, de temor e
de mistério. Mesmo para o adulto civilizado de hoje, a máscara conserva algo de seu poder
misterioso, inclusive quando a ela não está ligada emoção religiosa alguma. A visão de uma
figura mascarada, como pura experiência estética, nos transporta para além da vida quotidiana,
para um mundo onde reina algo diferente da claridade do dia: o mundo do selvagem, da criança
e do poeta, o mundo do jogo6.

E neste outro mundo existe um enredo, simples, que retrata a união de duas fases
extremas da vida — a velhice e a infância (Hemisférios) — convivendo em harmonia e
proporcionando vivências enriquecedoras para ambas, resgatando o valor da amizade e as
Brincadeiras Tradicionais da Infância, esquecidas numa sociedade consumista, e cada vez
mais, incitada pelos meios de comunicação em massa.
O jogo, portanto, leva a uma depreensão dessas diferentes gerações e a fundamental
importância do ato de brincar para o desenvolvimento do ser humano. Assim, é através
de técnicas do palhaço que o espetáculo conta a história de três crianças, as quais se
reúnem para brincar na casa da vovó. A brincadeira acaba quando, em meio a uma grande
confusão, quebram seu brinquedo favorito: a TV. Para esconder o que aconteceu, elaboram
planos divertidos e absurdos e, sem perceber, acabam descobrindo momentos mágicos ao
se aproximarem umas das outras e da avó.
Depois de um breve panorama sobre o projeto, a importância do brincar, o grupo,
atores, vamos agora dialogar um pouco mais direto com vocês — educadores —, nossos
parceiros nessa empreitada no âmbito da Educação.

6

HUIZINGA. Op. Cit., p. 22. §3º
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EDUCADORES: IDENTIDADE e FORMAÇÃO
Entre a ciência e o educando, o educador é apenas um mediador. Uma escola pode
atrapalhar o sistema, uma escola é um mini-sistema. As práticas mudam as pessoas, embora
os discursos se tornem práticas. É uma via de mão dupla, ou se preferir, a tradicional Teoria e
Prática. É preciso que se faça uma discussão séria sobre conteúdo e projeto escola. O conteúdo
dialoga com a vida, dialoga com o mundo. Nós educadores devemos trabalhar com o contexto
da vida. É necessário que façamos o educando se interessar e reinteressar pela aula, todo o dia.
Para Sandra Corazza7, a sala de aula deve ser mais cultural e menos escolar. Isso quer
dizer que nós educadores devemos fazer um diálogo com nossos educandos a partir de nosso
currículo e dar a eles referências para que cheguem a um determinado ponto. Quanto mais
capacitados, melhor o relacionamento dentro da sala de aula.
Assim, a oficina que propomos com este projeto pretende ser um relacionamento que
propicie momentos de prazer. Um recobrar de forças, para os profissionais da educação que
estão, em seu trabalho diário, buscando variadas formas de ensinar os conteúdos necessários.
E diferentemente de uma abordagem mais teórica, aqui salientaremos a práxis. Ou seja,
trabalharemos e experimentaremos, conjuntamente, o que a teoria nos revela de forma prática.
Sendo este « Material do Educador » um pequeno aporte teórico que tem por objetivo dar a
vocês — educadores — algumas rotas de pesquisa e trabalho.
Endossamos que o cumprimento de regras demasiadamente estritas e rígidas provenientes
da Secretaria de Estado da Educação, perpassando pela diretoria da escola, e outras áreas, não
é benéfico para o processo de aprendizagem do educando. Essas leis, ao chegarem até vocês,
aparecem como leis instransponíveis, elas dão as normas e as diretrizes que propõe o ensino,
entretanto chamamos a atenção para o cuidado de não se submeterem demais a algumas regras
inflexíveis do atual quadro da educação brasileira. A chave mestra e mais importante par
excellence da sala de aula são os educadores, sempre. Livros e apostilas servem apenas de base
para a aula do educador. Este é quem filtra o conteúdo e decide como vai abordá-lo, logo, uma
boa educação e capacitação é sempre fundamental.
A aula mesmo é o encontro entre o educador e o educando. Ela se faz por meio desta
troca, das dúvidas e das perguntas dos alunos e por conseguinte dos estímulos que o educador
provoca no mesmo. A sala de aula é um termômetro de como anda este diálogo. Falar em como
devem proceder os educadores, parece-nos algo delicado, visto os atuais problemas da educação
que vivemos em nosso país.

7

Bolsista de Pós-Doutorado Sênior do CNPq, na FE-USP, sob supervisão do Dr. Julio Groppa Aquino.
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No entanto, é importante salientar que desejamos mostrar outras portas de entrada
para chegar até o educando. Porque, às vezes, a considerada porta principal, está trancada —
ou mesmo emperrada. E tratar sobre isso é delicado, pois estamos mexendo com uma delicada
área que é a pedagogia do profissional (educador). Mas o que é pedagogia? Poderíamos
começar a responder a pergunta pela simples tradução e acepção da origem grega da palavra
— aquele que conduz a criança. Mas podemos nos aprofundar um pouco mais; a pedagogia
é uma área que pensa articulando-se com sociologia, filosofia e outras que deem elementos,
subsídios para pensar. E disso, como subitem, podemos entrar também na ideia de currículo.
O que é um currículo? Ele é um coração, complexo, e que pulsa alimentando suas diversas
áreas e se retroalimentando delas. Ele é os conteúdos de determinado curso (programas);
saberes ocultos; a didática (forma de ensinar); é a formação do profissional (educador); é a
avaliação; é a organização espacial da escola.
O currículo para entrar em ação depende de um Projeto Pedagógico. De onde:
Conceito de pedagogia à Projeto pedagógico à Ação prática do currículo. A pedagogia
não é uma série de correntes conceituais fixas, construtivistas, piagetianas, etc., mas sim um
estilo pessoal de cada educador. Segundo o sociólogo francês François Dubet (1997 : 226)
a pedagogia é uma técnica de operacionalização da personalidade. Quando se pede a um
professor para mudar seu método, não se pede que ele mude apenas de técnica, pede-se para
que ele próprio mude. Destarte, com delicadeza, esperamos poder aumentar o repertório
pessoal de cada um de vocês para que assim possam fazer uso de novas ferramentas e/ou
técnicas para o desenvolvimento do seu próprio estilo pedagógico visando um melhor diálogo
entre vocês e o educando. Pois quando você se desenvolve como educador, sua aula melhora
e consequentemente melhora o diálogo dentro da sala de aula, esta, um relacionamento.
Partindo desta premissa, o educador em constante processo de estudo, pesquisa e
capacitação tem a liberdade de escolha de como abordar um assunto e tematizá-lo em sala
de aula e não teme muitas perguntas, pois está apto a respondê-las. Assim, neste percurso
de nosso encontro, o que propomos é que a ludicidade, a leveza, o brilho nos olhos e a magia
do ensinar e aprender não se perca no árduo caminho do processo educacional.
Para tanto, sustentamos o resgate do ato do livre brincar que estabelece a interação
humana, a comunicação e estimula a criatividade e o desenvolvimento físico-cognitivo-afetivosocial e linguístico das crianças, estes são de extrema importância, visto que é por meio destes
atos lúdicos de jogos e brincadeiras — sejam estes quais forem — que os educandos acabam por
revelar, mesmo que inconsciente, suas interpretações da « realidade ».
Pois para isso, eles adentram na linguagem e nela e por ela representam. O que se
chama de « Realidade » é uma construção de linguagem.
Em suma, neste espaço de trocas, ampliaremos nossos saberes a cerca dos jogos e
brincadeiras da cultura popular, que abrangem as áreas de música, dança, teatro e artes
visuais, desmistificando a atual supervalorização de brinquedos eletrônicos (tecnológicos)
— também chamados conceitualmente de brinquedos estruturados — que se colocam como
« prontos » e acabam por desestimular a interferência criativa da criança. Em contrapartida,
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os brinquedos não-estruturados, como por exemplo (os blocos de madeira), exigem uma
dedicação maior, precisam de atenção e « força » de imaginação para poderem ser brincados.
E brinquedo bom é brinquedo parado, segundo Susan Linn. Pois, a rigor, nenhum adulto
pode criar um brinquedo para uma criança, uma vez que é o brincar desta que cria no objeto
o brinquedo desejado.
[...] sabemos que as exibições das crianças mostram, desde a mais tenra infância, um alto grau de
imaginação. A criança representa alguma coisa diferente, ou mais bela, ou mais nobre, ou mais
perigosa do que habitualmente é. Finge ser um príncipe, um papai, uma bruxa malvada ou um tigre.
A criança fica literalmente “transportada” de prazer, superando-se a si mesma a tal ponto que quase
chega a acreditar que realmente é esta ou aquela coisa, sem contudo perder inteiramente o sentido
da “realidade habitual”. Mais do que uma realidade falsa, sua representação é a realização de uma
aparência: é “imaginação”, no sentido original do termo8.

Logo, o livre brincar é essencial. Brincando a Humanidade desenvolve sua faculdade
de conhecer, experimentar e interpretar. Segundo Fulgencio9 « em Winnicott o homem só
pode encontrar a si mesmo em sua relação com os outros, e na independência conseguida
através do reconhecimento da dependência ». E continua:
[…] Winnicott dirá que é justamente na experiência do brincar que se encontra a si mesmo: “É no
brincar, e somente no brincar, que o indivíduo, criança ou adulto, pode ser criativo e utilizar sua
personalidade integral: e é somente sendo criativo que o indivíduo descobre o eu (self)” [...] como
uma ação criativa do self e um modo de ser no qual a ação criativa de brincar estabelece um modo
de relação com o mundo criado e encontrado (fenômeno transicional) pelo self (Fulgencio, 2008a,
uma análise do brincar winnicottiano como modelo do método de tratamento psicanalítico) [...]
No brincar, descrito por Winnicott, temos tanto a base do si-mesmo como da vida grupal e cultural:
“Para mim, o brincar conduz naturalmente à experiência cultural e, na verdade, constitui seu
fundamento”10.

Percebemos que, também a visão da psicanálise — em especial a de Winnicott — é
estruturada no conceito de relação, do outro e da experiência da cultura. Está, fundada no jogo.

8

HUIZINGA. Op. Cit., p.14. §2º

9

Pós-Doutorado em Psicologia Clínica pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo.

10 FULGENCIO, Leopoldo. Artigos. Estudos de Psicologia (Campinas) vol.28 no.1 Campinas Jan/Mar.2011 — A importância da noção de
experiência no pensamento de D. W. Winnicott.
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CULTURA? POPULAR, UAI!
[...] a cultura surge sob a forma de jogo, que ela é, desde seus primeiros passos, como que “jogada”.
Mesmo as atividades que visam à satisfação imediata das necessidades vitais, como por exemplo
a caça, tendem a assumir nas sociedades primitivas uma forma lúdica. A vida social reveste-se de
formas suprabiológicas, que lhe conferem uma dignidade superior sob a forma de jogo, e é através
deste último que a sociedade exprime sua interpretação da vida e do mundo. Não queremos com isto
dizer que o jogo se transforma em cultura, e sim que em suas fases mais primitivas a cultura possui
um caráter lúdico, que ela se processa segundo as formas e no ambiente do jogo. Na dupla unidade
do jogo e da cultura, é ao jogo que cabe a primazia11.

Há diferentes formas de se definir Cultura, segundo a Antropologia, cultura é a
capacidade que só os seres humanos têm de dar significados às ações que praticam, à realidade
natural e construída e, aos comportamentos de pessoas e animais. Este significado é construído
e alterado em grupo, criando e fortalecendo sua identidade.
Sendo assim, a Cultura Popular pode ser definida como qualquer manifestação cultural
(dança, música, festas, literatura, folclore, arte, brincadeiras, etc.) em que o povo produz e
participa de forma ativa. Ao contrário da cultura de elite, a cultura popular surge das tradições e
costumes e é transmitida de geração para geração, principalmente, de forma oral, sendo alterada
de tempos em tempos.
A escola é um local privilegiado para trabalhar, refletir, valorizar e preservar a riqueza
cultural que nosso povo manifesta, permitindo, dentre outras coisas, a construção de identidade
cultural, a partir de reflexões críticas e experiências prazerosas.
As brincadeiras tradicionais podem ser uma importante ferramenta educacional, pois
possibilitam o contato com as variadas possibilidades de ação corporal, satisfação e descoberta
de limites pessoais, interação e resolução de conflitos, além da evidente preservação de tradições
culturais importantes. Portanto, cada educador, em seu dia a dia, pode descobrir novos caminhos
e possibilidades de trabalho com o tema.
Br incando se aprende? Claro! Com tantas obrigações e conteúdos que os professores,
desde o Ensino Fundamental I, precisam trabalhar com seus educandos, não é de se estranhar
que o ato de brincar (atualmente também « cobrado » pelos documentos oficiais da Educação)
fique facilmente em segundo plano, pois ainda há dentro de cada um de nós adultos a ideia de que
brincar não tem a mesma importância que estudar e trabalhar, por exemplo, e é compreendido
como um preenchimento de tempo livre.
O que precisamos compreender melhor é que brincando a criança pode agir numa
esfera cognitiva, ela é livre para determinar suas próprias ações, é dona de seu destino, pode

11

HUIZINGA. Op. cit., p. 37. §1º
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tomar decisões e comunicar-se. Segundo Alicia Fernández psicopedagoga pela Universidad del
Salvador, Buenos Aires « O saber se constrói fazendo próprio o conhecimento do outro, e a
operação de fazer próprio o conhecimento do outro só se pode fazer jogando ». Para Henri Wallon
— médico francês, desenvolveu vários estudos na área da neurologia, enfatizando a plasticidade
do cérebro —, ele propõe o estudo integrado do desenvolvimento infantil, contemplando os
aspectos da afetividade, da motricidade e da inteligência. É através de uma interação entre
ambientes físicos e sociais e com a intervenção e influência dos membros da cultura: pais, avós,
educadores e outros, que a criança passa a compreender os saberes construídos pela cultura,
modificando-se através de suas necessidades biológicas e psicosociais. Por isso a importância
da brincadeira, pois é a criação de uma nova relação entre situações do pensamento e situações
reais, não é de modo algum ocupação de tempo livre. E ainda que o fosse, é sadio, está-se
aprendendo, pois se brinca dentro do constructo social.
No ambiente escolar, através da brincadeira e demais situações lúdicas, os educandos
desenvolvem potencialidades, limites, experimentam novas habilidades, formam um novo
conceito de si mesmos, aprendem a conviver e avançam para novas etapas de domínio do mundo
que os cercam. Brincar é o trabalho da criança, um ato muito sério, e por meio de suas conquistas
no jogo, a criança afirma seu ser, proclama seu poder e sua autonomia, explora o mundo, faz
pequenos ensaios, compreende e assimila gradativamente suas regras e padrões, absorve esse
mundo em doses pequenas e toleráveis.
Portanto, reformulando nossa forma de entender o Brincar é que poderemos dar mais
alguns passos rumo a uma educação de maior qualidade e mais significativa, em relação àquela
que já alcançamos, pois estaremos oportunizando momentos em que os educandos possam
conhecer, experimentar, aprender, apreender, vivenciar, expor emoções, resolver conflitos,
interagir consigo e com o mundo, aprender que regras existem e que devem ser respeitadas e
muito mais. Acreditamos que, se os educadores se permitirem sentir no corpo o efeito da alegria
que o brincar traz, não será necessário mais nenhuma argumentação, o caminho estará aberto!
O binômio — ensinar-aprender — é u m fato, quem ensina aprende e quem
aprende também ensina. Na Educação se fala, cada vez com maior frequência, sobre a
importância e necessidade do Brincar e nos documentos oficiais como: Referencial Curricular
Nacional para a Educação Infantil e Parâmetros Curriculares Nacionais. Eles já apresentam, há
tempos, a « exigência » do trabalho deste tema para além da conhecida Educação Física.
Sendo assim, e retomando o apontamento inicial de ter uma sala mais cultural do que
escolar, juntamente com o binômio ensinar-aprender mediado pelo ato de brincar, o espetáculo
« TV sem Controle » é uma excelente oportunidade para se ampliar as discussões e reflexões
nas escolas sobre o papel da televisão e de toda mídia que estimula, sempre mais, o consumo
desenfreado como sendo uma forma de satisfação pessoal fundamental. O « Ter » como superior
ao « Ser », e as crianças precisam refletir sobre o tema juntos com os adultos, pois, como diz
Sonia Kramer « A formação cultural é direito de todos, se considerarmos que todos (crianças,
jovens e adultos) somos indivíduos sociais, sujeitos históricos, cidadãos e cidadãs que têm
direitos sociais, que são produzidos na cultura e produtores de cultura » logo perceberemos que
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vivemos todos dentro de uma grande esfera e se somos influenciados, também influenciamos, e
dentro deste jogo social, podemos balancear a equação do Ter ⇔ Ser. Em suma, depois de nossa
convivência e das trocas de saberes, sugerimos aqui algumas propostas de trabalho que podem
ser aplicadas por vocês educadores, a partir da experiência do espetáculo e da oficina realizada,
sabendo que outras mais surgirão de acordo com o olhar sensível e a criatividade de cada um de
vocês — educadores. Sugestões:
•

Reaplicação imediata das atividades práticas trabalhadas na oficina de capacitação,
visto que estas estão frescas na memória e reaplicá-las serve para sistematização do
jogo a priori como também ter o domínio dele para depois reformulá-lo;

•

Assumir o papel do Educador como mediador nos espaços do Brincar;

•

Confecção pessoal dos próprios brinquedos (semelhantes aos do baú do espetáculo,
por exemplo), fazer uso do conceito de brinquedos não-estruturados. Para compô-los,
materiais de baixíssimo custo podem servir, isso estímulo o exercício da imaginação;

•

Propiciar situações de jogos, brincadeiras e rodas cantadas que integram a cultura
popular brasileira, contribuindo com o desenvolvimento de potencialidades corporais,
emocionais, sociais, cognitivas, éticas e estéticas das crianças, colaborando para que
sejam felizes e saudáveis;

•

Acolher e estimular sugestões de alterações nos jogos e brincadeiras, trazidas pelos
participantes, como forma de autonomia e interação saudável;

•

Identificar e resolver conflitos por meio do diálogo.
« Aprender é apropriar-se da linguagem; é historiar-se, recordar o passado para despertar-se ao
futuro; é deixar-se surpreender pelo já conhecido. Aprender é reconhecer-se, admitir-se. Crer e criar.
Arriscar-se a fazer dos sonhos textos visíveis e possíveis. Só será possível que os professores possam
gerar espaços de brincar-aprender para seus alunos quando eles simultaneamente o construírem
para si mesmos ». Alicia Fernández
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PARTILHA
Ufa! Chegamos ao fim de mais uma bela jornada de trabalho. Nós, da Cia. Asfalto de Poesia,
estamos sempre prontos para dar o apoio que for preciso. Envie para nós suas impressões, dificuldades,
ideias, sugestões… Conte-nos sua experiência com o Brincar e o que pretende inovar com seus alunos,
vale materiais diversos de registro: fotos, vídeos, desenhos, textos. Desejamos melhorar sempre, e sua
participação é fundamental, então, mãos à obra, a satisfação é « o limite »!
Sabemos que existem muitos olhares e muitos « contares » sobre o papel da brincadeira
na vida de todos, independente da idade. Nosso muito obrigado a você que, compartilhou de seus
conhecimentos nesta oficina, que selecionou algumas horas de seu tempo, já tão escasso, para
permitir-se momentos de experiência lúdica! Fica aqui a certeza de que cada criança que está sob os
seus cuidados terá a alegria de experimentar momentos iguais e até melhores do que os que acabamos
de vivenciar, pois a felicidade marca a alma e se multiplica com facilidade. Espero que possamos nos
rever em breve com outros trabalhos. Até lá, acompanhe nossas atividades pela rede social, foi um
prazer imenso dividir saberes com vocês. E como diziam os gregos: Evoé!

Nossos amigos:
A Próxima Companhia, Ana Luiza Icó, Argentina Lindo, Armando Lindo, Célia Maria Lima, Caio Franzolin, ClãEstúdio das Artes Cômicas, Clarissa Lima, Cida Almeida, Cleide Amorim, Deilon Gomes de Lima, Denise Guilherme,
Erick Monstavicius, Fernando Lindo, Galpão 101, Instituto Alana, Julia Nanci, Juliana Cerózi, Junior Docini, Lídia
Zózima, Ligia Nanci, Maiara Sellani, Maria Lucia Nanci, Mario Fernando Bolognesi, Marina Rodrigues, Paulo
Francisco do Nascimento, Pedro Alcântara, Pedro Nascimento, Rafael Fuzaro, Rafael Graci, Rafael Soares, Sofia
Papo, Vanessa Gutz, Vanessa Lima e Victor Merseguel.

Para nos contatar: asfaltodepoesia@gmail.com
Estamos na rede social (facebook) é só procurar pelo nosso nome,
lá na página você terá acesso ao nosso site e poderá conversar com a gente!
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Indicação de Filme
Entre les murs (Entre os Muros da Escola). É um filme francês vencedor da Palma de Ouro do Festival de Cannes em
2008. A história baseia-se no livro homônimo escrito por François Bégaudeau, que além de escritor, é também professor.
“Quando Sinto Que Já Sei”, “Tarja Branca”, “A Invenção da Infância”, “Muito Além do Peso”

Indicações de Música (repertório)
(Grupo Mawaca – Álbum: Por todo Canto); (Grupo Batuquim Brasileiro – Carlos Farias e Coral das Lavadeiras –
Álbum: O Canto das Lavadeiras); (Grupo Barbatuques – Álbum: O corpo do som e O seguinte é esse); (Grupo Álbum: O
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Daqui – Ritmos do Mundo); (Artista Lydia Hortélio – Álbum: Abre a Roda Tindolelê).
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Visagismo: Caio Marinho.
Sonoplastia: Maria Silvia do Nascimento.
Música Original: Thiago Freire.
Cenotecnia: Ruan Manuel Wissocq
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Fotos e Vídeos: Michel Igielka e Yohana Back.
Produção geral: Maria Silvia do Nascimento e Yohana Back.
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