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RESUMO

Deslocamos a proposta de Jogos Corporais, desenvolvida pela pesquisadora brasileira
Angel Vianna, para o ensino infantil, a fim de potencializar a exploração de movimentos
corporais enquanto se brinca. Este relato de experiência surge a partir de aulas com
criança,  de  dois  a  quatro  anos,  em  uma  creche  no  município  de  Cabedelo  (PB).
Durante estas aulas, o arte-educador ultrapassa sua função de montar “dançinhas” ou
“peçinhas”  para  serem  apresentadas  na culminância  de  determinado  projeto.  O
profissional  aparece  em  cena  como  um  estimulador  de  movimentos,  relacionando
corpoespaçoimaginação. A transmissão de coreografias pré-montadas é suspensa para
que os músculos, os ossos, a cabeça, os olhos, dedos, pele… dancem a sua forma. O
educador, por sua vez, convida as crianças para imitar “o gigante da montanha”, “o
sapo cururu”, “o senhor rato”, “a dona baratinha”. Tintas coloridas também participam
da brincadeira, transformando o corpo em um pincel. Um papel em branco no chão da
sala é preenchido com cores que se misturam. Mãos, pés, costas, cotovelos, bochecha
se relacionando com a tinta,  dançando junto com o papel.  Diferentes dinâmicas de
movimentos são vivenciadas enquanto o jogo acontece. 
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Quando comecei a ministrar aulas para crianças, percebi uma rotina diferente

da que estava acostumado.  Minhas experiências  anteriores,  enquanto  educador  de

artes,  foram com o  Fundamental  II.  Na  primeira  vez  que  vi  as  crianças  elas  não

estavam sentadas uma atrás das outras, em cadeiras enfileiradas. Percebi que deveria

elaborar  uma  dinâmica  diferente  de  aula.  Não  teria  exercícios  de  fixação  e  nem

elaboração de provas discursivas e/ou objetivas. 

Andando  pelos  corredores  da  creche  encontrei  um  enorme  pátio.  Encontrei

espaço.  Espaço,  uma  palavra  quase  escassa  em  muitas  instituições  de  ensino.

Freqüentemente,  só  usamos  o  verbete  em frases  como:  “na  escola  falta  espaço.”

Temos muros, grades, portas, cadeiras, mas não são todas as escolas que tem um

espaço  amplo  sem  divisórias,  sem  colunas.  É  quase  um  luxo  ter  um  pátio  para

desenvolver  atividades  relacionadas  à  exploração  de  movimentos  corporais.  Tal

constatação nos leva a perceber que no currículo das nossas instituições de ensino

temos  uma  grande  valorização  para  as  “chamadas  disciplinas  científicas,

secundarizando-se os saberes referentes às artes e ao corpo.” (MOREIRA; CANDAU,

2007, p. 25).

Aquele pátio da creche deveria ser aproveitado durante as aulas de artes. Como

fiz  minha  graduação  em  teatro,  encontrei  um  amplo  espaço  físico  para  explorar

movimentos corporais. Investigação que era difícil no ensino fundamental II, pois não

tínhamos  “espaço”  para  isso.  No  máximo  afastava  as  cadeiras,  porém  as  salas

apertadas cediam pouquíssimo espaço, mesmo com as cadeiras empilhadas. Com o

pátio da creche poderia, agora, dinamizar as aulas por meio de uma prática artística

que tinha desejo para explorar: Jogos Corporais.
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Tal prática surge neste trabalho como um eixo temático que irá agrupar vários

conteúdos e atravessar as áreas artísticas. Investigar diferentes maneiras de se mover

seria ser o fio condutor para que as aulas de artes se desenvolvessem. A importância

deste  tema  é  contemplada  pelo  Referencial  Curricular  Nacional  para  a  Educação

Infantil: 

O  trabalho  com  movimento  contempla  a  multiplicidade  de  funções  e

manifestações  do  ato  motor,  propiciando  um  amplo  desenvolvimento  de

aspectos específicos da motricidade das crianças,  abrangendo uma reflexão

acerca das posturas corporais implicadas nas atividades cotidianas, bem como

atividades  voltadas  para  a  ampliação  da  cultura  corporal  de  cada  criança.

(1998b, p. 15)

Chamamos  para  dialogar  com  este  trabalho,  a  fim  de  potencializar  nossa

investigação, a proposta de Jogos Corporais desenvolvida pela pesquisadora brasileira

Angel Vianna. Tais jogos utilizam como base a exploração da movimentação corporal.

Porém,  tal  exploração  não  se  restringe  a  um  vocabulário  de  passos  previamente

elaborados e que serão repetidos pelas crianças buscando o aperfeiçoamento. Angel

não encara a dança a partir de uma técnica específica, mas tem como foco investigar

diferentes  formas de mover  as  articulações,  os  músculos,  a  estrutura óssea ao se

relacionar criativamente com o espaço em sua volta. 

Angel considera indispensável que o ator/bailarino seja orientado a criar seu

próprio movimento, sua forma pessoal de se mover. Para ela, essa descoberta

é individual e não deve se basear em nada preestabelecido como verdadeiro ou

certo. (RAMOS, 2007, p. 20)
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Inicialmente a dançarina citada nomeou os Jogos Corporais de “Preencher o

espaço vazio”. Mas preencher com o que? Com movimentos criativos produzidos por

um corpo que se relaciona consigo mesmo e com o espaço sem estar necessariamente

seguindo  uma  técnica  de  dança.  O  principal  objetivo  dos  jogos  corporais  não  é

“sintonizar” o corpo a partir  de um vocabulário de movimentos pré-elaborados, mas

direcionar, com estímulos diretos, um autoconhecimento corporal para que cada um

descubra, por si só, todas as suas possibilidades. (RAMOS, 2007, p. 25) 

Desta forma, o arte-educador ultrapassa o ofício de apenas montar “dancinhas”

ou “pecinhas” para serem apresentadas na culminância de um projeto. Isso porque em

muitas instituições de ensino a arte é caracterizada a partir de uma ótica instrumental,

servindo como recurso didático ou uma atividade lúdica (JAPIASSU, 2001, p. 28) para

ajudar a  assimilação dos conteúdos de outras disciplinas.  Diferentemente,  os jogos

corporais nos permite  perceber que a arte  vai  além de uma prática de montagem.

Dialogando com a fazer artístico de Angel Vianna podemos afirmar que o educador, ao

invés de apenas transmitir uma técnica ou uma sequência de passos, passa a sugerir

atividades para que o aluno encontre “harmonia entre seu corpo e o ambiente no qual

está inserido.” (FREIRE, 2005, p. 137)

Deslocamos a  proposta  de  Jogos  Corporais,  apresentada  por  Angel  Vianna,

para  a  educação  infantil,  pois  acreditamos  que  este  fazer  artístico  permite  que  a

criança marque, o espaço a sua volta, a partir de uma maneira própria de se mover.

Uma exploração corporal que promove uma interação com a disciplina artes por meio

de  atividades  que  agucem  a  sua  criatividade.  Atendemos,  assim,  aos  princípios

estéticos  apresentados  pelas  Diretrizes  Curriculares  Nacionais  para  a  Educação

4 de 7



Infantil, ao promover sensibilidade, criatividade, ludicidade e liberdade “de expressão

nas diferentes manifestações artísticas.” (BRASIL, 2010, p. 16). 

Nossas aulas de artes buscam uma exploração de movimentação corporal que

aposta na relação corpo-corpo,  corpo-espaço.  A criança é estimulada a vivenciar o

espaço  físico  de  diferentes  maneiras,  levando-nos  a  perceber  que  há  diferentes

espaços  dentro  de  um  mesmo  espaço.  De  acordo  com  a  Política  Municipal  de

Educação  Infantil  do  Município  de  Cabedelo:  “Acredita-se  que  ambientes  variados

podem  promover  diferentes  tipos  de  interações  e  que  o  professor  tem  o  papel

importante  como  organizador  dos  espaços  onde  ocorre  o  processo  educacional.”

(2014).

Cada aula relacionava um material  ou  uma indicação que norteava o  nosso

trabalho.  Nas  aulas  de  exploração  espacial,  jogos  de  imaginação  e  jogos  de

aquecimento o educador interagia com as crianças a partir  de indicações verbais e

corporais. Os jogos de aquecimento serviam para preparar o corpo para a atividade

física. Mexer os braços, cabeça, ombros, olhos, pernas, o corpo todo, correr, pular,

abaixar: exercícios que serviam de preparação para aulas que exigiam um determinado

esforço físico.

Esse aquecimento tem como objetivo aumentar a temperatura do corpo, dos

músculos e, com isso, facilitar a lubrificação e mobilização das articulações,

assim  como  conferir  maior  elasticidade  à  musculatura.  (VICENTE;  SOUZA,

2011, p. 21)

Além de  preparar  o  corpo  para  a  atividade  física,  os  jogos de  aquecimento

serviam,  também,  de  introdução,  uma  “carta  de  recepção”,  para  que  as  crianças
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fossem gradativamente assumindo o seu lugar de participante do jogo. Quando essa

conexão entre as crianças e educador  se estabelecia e os corpos se encontravam

aquecidos,  o  educador  estimulava  a  exploração  de  diferentes  qualidades  de

movimentos,  por  meio  da  imitação.  Um  personagem  era  escolhido,  um  gigante

bastante pesado, por exemplo, e os alunos imaginavam ser aquele gigante. “Ele é bem

pesado”; “pisa no chão com força”; “o gigante é muito grande”; “como é o rosto deste

gigante?” - eram estímulos verbais que o educador utilizava durante as aulas. Nestes

jogos  de  imitação,  personagens  com  diferentes  qualidades  de  movimentos  eram

explorados. Se o primeiro personagem imitado fosse um gigante, o segundo seria um

rato. O rato, diferente do gigante, é leve, rápido e baixo. O corpo deveria estabelecer

um outro tipo de configuração motora para executar essa mudança.

CONCLUSÃO

Os jogos corporais permitem que a criança desfrute do seu corpo de diferentes

formas,  contribuindo  para  a  criatividade.  Diferentes  maneiras  de  se  mover  são

experimentadas, pois o que se busca não é o aperfeiçoamento de passos previamente

elaborados pelo educador, mas potencializar a expressividade de cada corpo. Corpo

que atua na diferença. Temos olhos, boca, nariz, orelhas, barriga...  Mas ninguém é

igual ao outro. Podemos, então, inventar movimentos quando brincamos com o nosso

corpo e com o espaço. Brincadeira que se efetiva no momento em que o corpo se

encontra disponível.
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