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RESUMO 

 
Esta pesquisa de graduação visa primeiramente, o estudo teórico e prático acerca 
da manifestação popular do Cavalo Marinho presente na região da Zona da Mata de 
Pernambuco, localizado no Nordeste do Brasil. Como base para o estudo teórico, 
desenvolveu-se a análise de estudos referentes ao brincar, à cultura brincante, à 
educação formal e informal, ao saber da experiência, o corpo e a ludicidade. Este 
estudo, ocorreu por meio de diálogos entre pensadores, pesquisadores e brincantes. 
Posteriormente, buscou-se planejar a realização de uma oficina como base prática 
desta pesquisa. A qual teve como público alvo, crianças participantes do curso 

Artes, localizado no próprio núcleo de ensino, no município de Matinhos, no litoral do 
Paraná, Brasil. Esta oficina teve como foco, ampliar os horizontes referentes às 
brincadeiras populares brasileiras e a arte-educação. Assim, o objetivo geral desta 
pesquisa foi compreender qual a percepção das crianças em relação à cultura 
brincante. Como percurso metodológico, a pesquisa foi realizada através de Estudo 
de Caso, entendendo a oficina temática como o caso a ser pesquisado. No contexto 
dessa pesquisa, o estudo de caso serviu como recorte metodológico e a pesquisa 
participante serviu como modo de interlocução entre os sujeitos. Buscou-se, através 
da compilação de dados qualitativos, analisar a realidade experienciada pelos 
participantes, através de Análise de Conteúdo. Como principais resultados, pode-se 
afirmar que houve uma interação por parte das crianças ao vivenciar o diálogo entre 
manifestação popular, cultura brincante e arte-educação. Estas percepções, 
detalhadas na análise final desta pesquisa, ocorreram pela disposição e interesse 
das crianças em compartilhar, em todo o processo criativo, seus sentimentos e 
ideias ao se envolverem com o contexto artístico e brincante, presentes nas oficinas. 
 
Palavras-chave: Cultura brincante. Brincadeiras populares brasileiras. Cavalo 

Marinho. Ludicidade. Experiência. Arte-educação.  
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ABSTRACT 
 

This undergraduate research aims primarily at the theoretical and practical study 
about the popular manifestation of the Cavalo Marinho present in the Pernambuco 
Forest Zone, located in the Northeast of Brazil. As a basis for the theoretical study, 
we developed the analysis of studies concerning play, playful culture, formal and 
informal education, knowledge of experience, body and playfulness. This study was 
carried out through dialogues between thinkers, researchers and players. 
Subsequently, we tried to plan the realization of a workshop as a practical base of 
this research. 

sity extension: "Knowing and 
Experiencing with the Visual Arts", of the course of Degree in Arts, located in the very 
core of teaching, in the Municipality of Matinhos, on the coast of Paraná, Brazil. This 
workshop focused on broadening horizons regarding Brazilian popular plays and art 
education. Thus, the general objective of this research is to understand the children's 
perception of the playful culture. As a methodological course, the research was 
carried out through a Case Study, understanding the thematic workshop as the case 
to be researched. In the context of this research, the case study served as a 
methodological cut and the participant research served as a mode of interlocution 
between the subjects. Through the compilation of qualitative data, we seek to 
analyze the reality experienced by the participants, through Content Analysis. As 
main results, it can be affirmed that there was an interaction on the part of the 
children when experiencing the dialogue between popular manifestation, playful 
culture and art-education. These perceptions, detailed in the final analysis of this 
research, occurred because of the willingness and interest of the children to share 
their feelings and ideas in the whole creative process by getting involved with the 
artistic and playful context present in the workshops. 
 

Key-words: Playful culture. Popular brazilian plays. Cavalo Marinho. Playfullness. 
Experience. Art-education. 
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1 INTRODUÇÃO  

 
O presente trabalho busca inicialmente resgatar a cultura popular brasileira 

através do estudo teórico e prático referentes ao brincar, às manifestações culturais 

e às brincadeiras populares. Levando em consideração a arte-educação, seja em 

âmbito formal ou informal. Os folguedos de estudo, nasceram da miscigenação entre 

a cultura africana, indígena e íbero (europeia), nas comunidades de engenhos com 

os escravos, do trabalho em canaviais, com celebrações e religiosidade mantidas às 

escondidas. Com o tempo, os brincantes e suas brincadeiras foram se tornando 

reconhecidas, tidas como um trabalho anual e cultura passada de geração para 

geração. Esta história e cultura brincante se repetem em diversas regiões brasileiras 

e repercutem em amplo repertório de manifestações populares.  

Através da brincadeira do Cavalo Marinho, da região da Zona da Mata de 

Pernambuco, desenvolvi um estudo prático e teórico acerca da história, cultura, 

expressão corporal e a interação das linguagens artísticas presentes nesta 

manifestação popular. Em busca de uma reflexão baseada em diversos olhares e 

perspectivas, houve a correlação de diálogos com brincadores (pessoas que 

realizam a brincadeira nas manifestações culturais), brincantes contemporâneos 

(que dialogam com a cultura brincante tradicional e atual) e pesquisadores acerca do 

brincar, das brincadeiras populares, da arte educação formal e informal, do corpo, da 

ludicidade e da experiência. 

Seguindo essa contextualização, esta pesquisa tem como finalidade 

compreender qual a percepção das crianças/estudantes em relação às brincadeiras 

populares brasileiras em um projeto de extensão universitária de artes visuais do 

curso de Licenciatura em Artes da UFPR Litoral. 

A partir desta introdução, no segundo capítulo, trago como justificativa da 

minha pesquisa o memorial de vida. Com o memorial, é possível reconhecer meu 

interesse, vivências e estímulos para prosseguir em contato com as artes e suas 

linguagens, sobretudo das manifestações populares brasileiras e da cultura 

brincante.  

Logo em seguida, no capítulo três, trago o objetivo geral e os específicos. 

No capítulo quatro, A Cultura Brincante, descrevo reflexões na infância. Este 

capítulo foi desenvolvido, pelo interesse em estudar o que é o brincar, suas relações 

e conexões. Além de levar em consideração, a importância do viver em comunidade, 
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para além dos muros da escola, da relação educador-educando, da educação formal 

e informal e seus paradigmas.  

Em seguida, desenvolvo uma relação entre o Corpo, a Ludicidade e a 

Experiência. Neste capítulo, é abordada a interação entre o corpo brincante, a 

ludicidade da brincadeira e os saberes trazidos pela experiência que encontramos 

nas manifestações populares.  

No sexto capítulo, trago como foi o percurso metodológico. Primeiramente, 

disserto sobre a abordagem exploratória qualitativa que foi utilizada, o estudo de 

caso, a pesquisa participante e suas funções metodológicas. Em seguida, explico a 

escolha dos sujeitos e do local da oficina, assim como a realização de um grupo 

focal para coleta de dados. Por conseguinte, têm-se detalhadamente os materiais, 

instrumentos que foram necessários para a oficina temática, além da análise de 

dados referente à coleta de dados.  

 Logo após, disserto sobre o planejamento, o diário de bordo e as análises 

acerca da oficina realizada. Por fim, concluo com reflexões sobre o que realizamos e 

aprendemos brincando, além dos apêndices referentes à oficina. 

 
 
1.1 OBJETIVOS 

 

 Objetivo Geral 

 

 Compreender qual a percepção das crianças em relação à cultura brincante 

por meio de uma experiência em um projeto de extensão da UFPR Setor Litoral. 

 

 Objetivos Específicos  

 

 Contextualizar, realizar e ampliar o repertório referente às brincadeiras populares 

brasileiras; 

 Integrar na teoria e na prática as linguagens artísticas (dança, música, artes 

visuais e artes cênicas) por meio da cultura brincante; 

 Aplicar e relatar a intervenção/oficina; 

 Analisar a percepção das crianças em relação às brincadeiras. 
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1.2 MEU PERCURSO ARTÍSTICO COMO JUSTIFICATIVA 

 

 Desde criança me recordo de estar dançando, batucando e cantando. 

Lembro-me que próximo aos sete anos meu pai me apresentou um tambor e, tive a 

oportunidade de batucar pela primeira vez.  

 Na infância, estudei em uma escola progressista, tinha cantigas de roda e 

brincadeiras no pátio da escola, mas em geral, as atividades de artes não eram tão 

diferentes dos modelos tradicionais de educação ocidental. Na fase dos sete anos, 

mudei para uma escola no bairro onde residia. Lá tinha aula de ballet e sapateado 

para as meninas, enquanto os meninos tinham judô, como a maioria das escolas. 

Recordo que a aula de pintura em tela foi algo tão inédito e empolgante que até hoje 

tenho o quadro pintado exposto em meu quarto.  

Durante a infância e começo da juventude, era muito dançante, seja na frente 

do espelho, no quarto, na sala ou em roda com as amigas da escola e vizinhas 

dessas épocas. Inventávamos coreografias e ficávamos horas dançando, seja Pop, 

Pagode, Axé ou Funk. 

 Pelos doze anos, não tinha nenhum instrumento percussivo em casa, mas 

sempre estava presente o batuque de elementos não convencionais, como caneta, 

mesa e o próprio corpo. Na adolescência não foi diferente, além das danças e 

coreografias em casa com as amigas, surgiram as idas para as matinês. Além do 

Samba, Funk e do Pop, pude conhecer o Eletrônico. Imitávamos e criávamos vários 

passos, os quais eram praticados na pista de dança e vários jovens entravam na 

brincadeira e dançavam, todos iguais, em filas, eu achava o máximo. 

 Pude vivenciar diversas tribos  ao redor da música e da dança, como o Rap, 

o Hip Hop, o Rock, o Reggae e o Forró, porém sempre de uma forma passageira. 

Nesta época, também frequentei a escola de samba Vai-Vai com meu pai. Lembro 

que o som envolvente da bateria da escola me chamava bastante atenção.  

 Já na universidade, continuei a vivenciar diversas danças em espaços 

informais e formais. Fui bolsista de uma escola de dança de salão por alguns meses 

na Cia. Terra1 em São Paulo, e conheci diversas áreas da dança de salão como o 

Samba de Gafieira, a Salsa, o Samba Rock, o Zouk, o West Coast Swing e o Lindy 

Hop. Também participei de um grupo iniciante de dança de salão, organizado pelos 

                                                 
1
 Cia. Terra é uma escola de Dança de Salão em São Paulo capital. 
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estudantes na Universidade de São Paulo da Zona Leste (USP Leste) e de dança e 

percussão afro-brasileira no Núcleo Afro-brasileiro2 da USP com o Contramestre 

Pinguim. Neste período, desenvolvi bastante meu repertório dançante e consciência 

corporal e rítmica. Além de frequentar por um tempo com meu pai a escola de 

samba Vai-Vai. Ficava impressionada com o trabalho cultural que mantinham com 

tanta seriedade, compromisso, elegância e alegria. 

 Após as vivências relatadas acima, no ano de 2013 fui para a cidade de 

Recife e Olinda. Tive a oportunidade, que considero uma das mais relevantes e 

especiais de minha vida, pois vivenciei a cultura popular nordestina mais de perto. 

Com oficinas de Cavalo Marinho com Helder Vasconcelos3 e com família de 

brincantes local, o Coco de Roda, onde presenciei grupos de Frevo e Maracatu 

Nação ou de Baque Virado.  

 Ao ingressar no curso de Licenciatura em Artes na UFPR Litoral, participei 

primeiramente do curso de canto coral com a professora Marjorie Crispim e vivenciei 

algumas práticas da cultura popular, no PIBID Dançante, com a professora Juliana 

Azoubel. Em seguida, também participei de alguns ensaios tocando o instrumento 

percussivo Abê ou Xequerê com o grupo de Maracatu Oba De Min, organizado por 

estudantes da universidade.   Neste momento, vale ressaltar que houve uma oficina 

e arrastão ofertada pela Mestra Joana e outros integrantes do grupo Maracatu 

Encanto do Pina4 de Recife em Curitiba e tive a oportunidade de participar e 

desenvolver meu repertório percussivo e de manifestação cultural brasileira com 

mais técnica. 

 Também houve em Matinhos, uma oficina com o grupo Badenhá Foli5, através 

da percussão e dança africana. Além disso, voluntariei em dois programas de 

extensão na UFPR Litoral: o Projeto de Desenvolvimento Urbano e Territorial 

                                                 
2 Núcleo Afro-brasileiro Criado em 2007, o Núcleo é fruto de uma trajetória de 15 anos de atuação do 

reconhecimento de um histórico de pesquisa, ensino e produção artístico-cultural dentro e fora da 
Universidade, sob a liderança de Luiz Antonio Nascimento Cardoso, o contra-mestre Pinguim. 
Disponível em: <https://www.facebook.com/nucleoafrobrasilusp/>. Acesso em: 03 março 2016. 

3 Helder Vasconcelos é Músico, Ator e Dançarino e ex-integrante da banda Mestre Ambrósio. 
Disponível em: <http://www.heldervasconcelos.com.br/BIOGRAFIA.html>. Acesso em: 03 março 
2016. 

4
 O Encanto do Pina é atualmente uma das mais importantes nações de maracatu de baque 
virado, típica manifestação cultural do estado de Pernambuco, mais precisamente da cidade de 
Recife. Disponível em: <http://nacaoencantodopina.maracatu.org.br/eu-sou-encanto-do-pina/>. 
Acesso em: 03 março 2016. 

5 A Banda Badenhá Folí faz estudos e apresenta ritmos tradicionais de tambores do Oeste Africano. 
Também ministra oficinas de Djembe, Dunun e dança africana com ritmos tradicionais da Guiné. 
Disponível em: <http://badenhafoli.blogspot.com.br/p/oficinas.html>. Acesso em: 03 março 2016. 
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(PDUR) coordenado pela professora Édina Mayer Vergara e na Musicalização 

Infantil com coordenação de Débora Regina Opolski.  

Em ambos os projetos de extensão, foram desenvolvidas brincadeiras e a 

interação de linguagens artísticas na infância, tanto estudo como prática. No PDUR, 

os projetos eram articulados em reuniões na UFPR Litoral e trabalho de campo em 

escolas e comunidades próximas, no meu caso desenvolvi a arte-educação na 

cidade de Morretes.   

Na musicalização, os estudantes participantes iniciaram estudos com o 

xilofone e o teclado. Em meu tempo livre, tenho buscado desenvolver os estudos 

com o teclado, apesar de ter feito alguns meses de aula particular, tenho praticado 

por conta própria. Interessante compartilhar que houve oficinas de musicalização 

infantil para os estudantes do projeto com o casal Vivian e Tiago Madalozzo, no 

SESC Curitiba e na Escola de Formação Musical Alecrim Dourado6. 

 No quarto semestre tranquei a graduação, e me matriculei no curso de 

percussão iniciante com a professora Flora Poppovic, no Instituto Brincante7, em 

São Paulo. No Brincante, pude desenvolver com mais técnica diversos instrumentos 

percussivos, a leitura rítmica com partituras, brincadeiras de mão e percussão 

corporal. Nesse período, voluntariei na ONG Casa do Zezinho, através de aulas de 

inglês com musicalização infantil e participei de alguns ensaios do coral com as 

crianças e funcionários. Este momento foi bastante importante para regressar ao 

curso com mais vitalidade, tanto na prática em sala de aula, como para desenvolver 

os estágios obrigatórios em artes. 

  Quando retornei à graduação, participei voluntariamente do projeto de 

extensão de teatro musical, ministrado pro colegas de curso, assim como, no 

módulo Interação Cultural Humanística (ICH)8 úsica para músicos  ofertada pelo 

                                                 
6
 Escola de Formação Musical Alecrim Dourado é uma escola especializada em musicalização infantil 
e ensino de instrumentos para crianças e adultos. Disponível em: 
<http://alecrimformacaomusical.com.br/>. Acesso em: 03 março 2016. 

7
 Instituto Brincante é um espaço de conhecimento, assimilação e recriação das inúmeras 
manifestações artísticas do país, que celebra a riqueza da cultura nacional e a importância da sua 
diversidade. Tem como foco a pesquisa e reelaboração da cultura brasileira. Novos valores, novas 
maneiras de construir saberes e proporcionar ao indivíduo um outro modo de pensar as relações na 
sociedade contemporânea. Disponível em: <http://www.institutobrincante.org.br/institucional>. 
Acesso em: 03 março 2016. 

8 ICH (Interação Cultural e Humanística) - São atividades que promovem a interação vertical 
(estudantes em fases diferentes dos cursos) e horizontal (estudantes de cursos diferentes no 
mesmo espaço). Nessas Interações, construídas simétrica e dialogicamente entre estudantes, 
comunidades e servidores, são valorizados os diferentes saberes e lugares culturais que compõem 
a vida social. Os saberes são problematizados, fortalecendo compromissos éticos e políticos, 
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professor Cláudio Aparecido Fernandes, na UFPR Litoral. Neste módulo, pude 

experienciar a Música Popular Brasileira (MPB) e o Choro, por meio do pandeiro e 

ovinho. 

 Vale ressaltar que durante as vivências artísticas que participei formalmente, 

houve diversas vivências percussivas, danças em roda, para além do curso, entre 

amigos, em casa, sítios, na beira da fogueira e na praia que muito agregaram para a 

escolha de meu Projeto de Aprendizagem (PA)9. O tema dos PAs foi a formação do 

corpo brincante. 

 Os PAs foram o começo de uma pesquisa referente às experiências relatadas 

antes de ingressar no curso de Licenciatura em Artes. Pois, criei uma admiração, 

apreço e curiosidade em relação às manifestações populares e brincadeiras em roda 

que tinha vivenciado no Nordeste anteriormente.  

Assim, comecei a estudar e praticar diversas referências da cultura brincante 

brasileira, tanto individualmente por meio de áudio e vídeos, como entre amigos e 

em cursos. Portanto, as pesquisas dos PAs que antecederam o TCC, foram 

reaproveitadas com o diálogo entre as vivências e pesquisadores sobre o tema do 

brincante popular e brincadeiras brasileiras. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                         
visando à vivência e o adensamento de relações autogestionárias. Disponível em: 
<http://www.litoral.ufpr.br/portal/ufpr-litoral/projetos/interacoes-culturais-e-humanisticas-ich/>. Acesso 
em: 03 março 2016. 

9
 Cada estudante constrói seu Projeto de Aprendizagem (PA), desde o primeiro ano de ingresso na 
Universidade. Os PAs permitem que os indivíduos construam o seu conhecimento de maneira 
integrada, percebendo criticamente a realidade. O estudante alia o aprofundamento metodológico e 
científico à preparação para o exercício profissional, desenvolvendo habilidades de auto-
organização e produtividade. Disponível em: <http://www.litoral.ufpr.br/portal/ufpr-
litoral/projetos/projetos-de-aprendizagem-pa/>. Acesso em: 20 maio 2017. 
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2 A CULTURA BRINCANTE 

 

2.1 O BRINCAR 

 

 Em uma pesquisa sobre a etimologia da palavra brincar, Craemer (2015) 

explica que ela é única, não é derivada de nenhuma raiz. E

algo sui generis, tão essencial para os seres vivos que não necessita ser derivado 

 (CRAEMER, 2015, p. 47). 

 Lewinsohn (2009, p. 27) complementa: 

 

O ato de brincar, partindo do início, da infância, é natural ao ser humano. 
Brincar, quando somos pequenos, é um ato espontâneo, é por meio dele 
que a criança se comunica com o mundo. É a linguagem natural da criança, 
na qual ela experimenta, experiencia [sic], cresce, aprende, cria, troca, 
vivencia, se relaciona com a natureza e com os outros. O brincar permite a 
criança um estado de inteireza, permite um espaço livre onde são colocadas 
todas as suas subjetividades de maneira lúdica. 

 

Neste mesmo sentido, Craemer (2015, p, 47) A criança é a 

expressão mais pura e espontânea da força vital, a força divina da vida, da criação . 

Em paralelo, Lameirão (2015) afirma que a brincadeira é um fim em si mesmo. E 

isso faz com que ela se perceba como ser humano, e traz satisfação a ela  a 

criança. Caso contrário, ou seja, quando a atividade tem alguma finalidade, torna-se 

tarefa de adulto, trabalho. Assim, Figueiredo (2015, p. 33) traz a importância do 

O ser humano nasce, cresce, se conhece e aprende brincando. As 

brincadeiras são a experiência e a experimentação por excelência!  

 Sobre estas relações permeadas com o brincar, Friedmann (2015) afirma que 

os bebês antes da fala já se manifestam por meio de linguagens expressivas em seu 

omo a brincadeira, expressões artísticas e outras manifestações 

como doenças, reações, atitudes e temperamentos. Todos eles repletos de 

simbolismos do universo infantil. 
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 Através da valorização do espaço criativo infantil, Creamer (2015, p. 48) nos 

convida à organização deste lugar em que a criança possa brincar com sua 

imaginação:  

 

Precisa pouco para essa vontade intrínseca da criança vir à tona. Um 
pedacinho de pau pode tornar-se um barco, um celular, uma mamadeira. 
Juntado com alguns pregos, pode virar um banquinho para a casa de 
boneca, pode virar TUDO! Alguns panos se transformam em boneca, em 
esconderijo, em palhaço, em... O adulto tem apenas a tarefa de organizar o 
espaço criativo para que a fantasia da criança possa ser nutrida.  
 

 Por mais que este espaço não seja articulado por parte da comunidade, a 

criança desenvolve sua brincadeira, Piorski (2015, p. 85-86) afirma que:  

 

Mas a brincadeira, o lugar real de viver, esse não pode esperar. A escola 
das almas, a oficina da criação, a engenharia de pontes que interliga os 
saberes, essas não esperam e acontecem todos os dias nos quintais, nos 
barcos ancorados na praia, na vida real das crianças. Brincar é de fato real 
e muito agrada as crianças, pois se sabe conhecimento, tem significância, 
tira seu substrato da vida palpável, aplica a visão e toda sua subjetividade 
para o pulso da comunidade, para as artérias do trabalho, constrói-se 
afetiva e comum a todos. Brincar é como um soro silencioso, gotejante, 
invisível, percorre por dentro, ensina por via venal os modos de apreender o 
sumo do mundo. 

 

 Assim, este lugar não pode esperar e acontece seja onde for todos os dias. 

Pois, brincar é algo real que traz saberes, significados, é gratificante, nutre a vida 

material onde se constrói um olhar afetivo para o todo em torno da criança. 

 

2.2 BRINCADEIRAS POPULARES E EDUCAÇÃO 

 
 

Assumir-se como ser social e histórico, como ser pensante, comunicante, 
transformador, criador, realizador de sonhos, capaz de ter raiva porque 

capaz de amar. Assumir-se como sujeito porque capaz de reconhecer-se 
como objeto. (FREIRE, 2016, p. 42) 

 

As brincadeiras da cultura popular se aprendem brincando. Seu Martelo10 

                                                 
10 Seu Martelo (Sebastião Pereira de Lima), brincador do Cavalo Marinho Estrela de Ouro. (Athayde, 

2010). Seu Martelo, que herdou esse apelido do pai, tem 78 anos e desde os 10 brilhava os olhos 
diante das sambadas de Cavalo Marinho nas vilas e terreiros da Zona da Mata, região onde nasceu 
e vive até hoje. Cresceu entre as plantações de cana, na comunidade Gambá, em Goiana, e partiu 
com os pais e os irmãos num percurso comum a muitos outros que ali moram. Seguindo o circuito 
dos canaviais em plena decadência econômica, à procura de emprego e sobrevivência, Martelo foi 
vivendo nos engenhos e arruados dali, até chegar de vez a Condado, em 1957. Disponível em: 
<http://jconline.ne10.uol.com.br/canal/suplementos/jc-mais/noticia/2014/12/07/seu-martelo-e-a-
escravidao-de-ser-um-mateus-do-cavalo-marinho-159261.php>. Acesso em: 03 março 2016. 
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afirma com simplicidade seu aprendizado em brincar de Cavalo Marinho: "aprendi 

olhando, olhando os outros". (LEWINSOHN, 2009, p. 82).  

Já o Mestre Biu Alexandre11 (LEWINSOHN, 2009, p. 82) amplia a explicação 

sobre o aprender, o ensinar:  

 

Eu não ensino nada a ninguém. A ninguém, nem a filho, nem a neto, nem a 
você se vier aprender comigo, não vai aprender, eu não ensino. Você sabe 
que palavra é essa, dá pra entender? Pra eu ensinar uma coisa a você, o 
que que eu vou fazer com você? Pra lhe ensinar e você aprender comigo, o 
que que eu vou fazer com você? Vou pegar suas pernas e dançar! Não é 
assim? Aí to ensinando? O que a gente faz é dar orientação. Aí tá certo. Se 
Aguinaldo disser: "olhe pai, ensinei aquela menina ali", eu digo: "você 
mentiu". É porque ele não sabe? Ele sabe. Mas ensinar não. (...) A gente 
brinca, a gente dá aquela explicação, faz, a gente dança, que é pra pessoa 
ver. Mas ensinar ninguém tem esse direito de ensinar ninguém. Certo ou 
errado? Se estiver errado pode dizer, que eu não me incomodo não. 

 

 Esta relação de aprendizagem horizontal e humanizadora que ocorre em 

família e vizinhos desde a infância, é explicada por Ferreira-Santos (2015, p. 95):  

 

Na comunidade, o adulto faz junto com a criança e lhe conta os segredos 
das origens de maneira calma e serena. Crianças com olhos arregalados, 
ouvido atento e comichões na mão. Entre um fazer e outro, as mãos do 
adulto se juntam às mãos da criança numa cópula iniciática: fazer o que 
nem se sabia que podia fazer. Um brinquedo, um instrumento musical, uma 
tarefa, um ofício. Não há distinção. Todas as atividades humanas em sua 
primazia de origem: experimentação e criação. A criança aceita o desafio 
brincante e inaugura seu próprio caminho nesse momento de cumplicidade 
das solidões. Aqui não há espaço para sequências didáticas, repertórios de 
brincadeiras dirigidas, separação entre faixas etárias e séries, conteúdos 
programados, legislação educacional. 

 

 Como explica Mestre Biu Alexandre (LEWINSOHN, 2009), os ensinos são 

transmitidos de maneira informal, sem necessitar da relação educador-educando 

-a- -aprendiz se dá com uma 

perspectiva de repassar o que foi construído, durante a trajetória que acontece 

através da observação e o desejo de relacionar com abertura, de forma ativa a este 

aprendizado. 

 Com as vivências dos mestres populares, nota-se que a relação de 

aprendizagem é mantida ao experienciar, observar e se sensibilizar com intenção ao 

que se quer aprender no cotidiano da brincadeira. Em paralelo, Saura (2015, p. 55) 

                                                 
11

 Biu Alexandre é Mestre do Cavalo Marinho Estrela de Ouro de Condado-PE. (ATHAYDE, 2010) 
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relata uma fala do educador popular Tião Rocha12: 

 

Como se a escola, querendo mostrar aos seus alunos a imensidão e o 
impacto do azul do mar, trouxesse um pouco de água salgada em uma 
garrafinha pet. Muito se pode dizer do mar por meio de uma amostra de 
suas águas. Mas nada se pode apreender da experiência e da vivência do 

mundo para ser apenas apresentadas ou vistas por uma plateia  embora 
isso seja muito belo e gratificante. Elas estão para ser vividas em todas as 
suas dimensões.  

 

 Ao colocar-nos a refletir sobre o aprendizado de um povo que brinca, que está 

além da sala de aula e da educação formal, podemos repensar a aprendizagem que 

está na vida do ser humano que vive em uma comunidade e se relaciona com ela 

através de sua arte e natureza com espontaneidade. Desse modo, o gesto da 

criança não é apenas uma imitação do mundo adulto, mas sim uma reinvenção 

perante sua forma de se relacionar com o mundo, como explica Ferreira-Santos 

(2015, p. 96-97): 

 

Essa mitologia primeira dos gestos está escancarada à nossa frente, dia a 
dia, mas nos recusamos a vê-la, sequestrados às ilusórias conexões wi-fi, 
com seus dispositivos que nos indispõem no mundo e com seus aplicativos, 
inaplicáveis à existência humana. Renata Meirelles

13
 nos mostra a 

ancestralidade dos gestos no que chamamos, inadvertidamente, de 
brincadeira.  

 

 Esta questão do gesto como forma de expressão e interação que comunica e 

que repercute em aprendizados estende-se ao papel do educador, como explicita 

Freire (2016, p. 45): 

 

O que importa, na formação docente, não é a repetição mecânica do gesto, 
este ou aquele, mas a compreensão do valor dos sentimentos, das 
emoções, do desejo, da insegurança a ser superada pela segurança, do 
medo que, ao ser "educado", vai gerando a coragem. 

  

                                                 
12

 Tião Rocha é um educador popular, antropólogo e folclorista. Idealizador do Centro Popular de 
Cultura e Desenvolvimento - CPCD, instituição criada em 1994, em BH/Brasil, com a finalidade de 
ser "uma instituição de aprendizagem permanente no campo da Educação Popular e do 
Desenvolvimento Local e Sustentável". Disponível em: <https://www.facebook.com/tiaorocha01>. e 
<http://www.cpcd.org.br/> Acesso em: 03 março 2016. 

13
 Renata Meirelles é Mestre em educação pela Faculdade de Educação da USP, idealizadora do 
projeto Bira (Brincadeiras Infantis da Região Amazônica) e do projeto Território do Brincar, em 
correalização com o Instituto Alana. Autora dos livros Giramundo e outros brinquedos e brincadeiras 
dos meninos do Brasil, vencedor do Prêmio Jabuti em 2008, e Cozinhando no quintal. Codiretora de 
diversos filmes de curta-metragem e do longa Território do Brincar. Disponível em: 
<http://territoriodobrincar.com.br/>. Acesso em: 03 março 2016. 
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 Levando em consideração a coragem em compartilhar os saberes, cabe 

ressaltar a importância em o educador ser corajoso ao avançar para outros espaços 

do brincar e novas formas de aprendizagem.  Leite (2015, p. 66) explica:  

 

Além da escola, as organizações sociais, os museus, as praças, as ruas, as 
famílias, bem como as manifestações populares passariam a ser 
valorizados como ambientes educativos, que possibilitam aprendizagens 
significativas às crianças. Além dos espaços públicos, os diferentes atores 
sociais deveriam ser valorizados no processo de ensino-aprendizagem, o 
que facilitaria uma diversidade de diálogos que a escola, isoladamente, não 
consegue propiciar aos seus alunos. 

 

 Com valorização da educação para além da sala de aula, Ferreira-Santos 

(2015, p. 99) explica: 

 

Então, o mestre com a alma satisfeita manifesta, com o sorriso dos olhos, a 
sua verdadeira nota naquela avaliação momentânea e abissal. Então, 
percebemos a inutilidade da sala e o encontro avança para o jardim, para o 
quintal, para a rua, para a praça... Já não confundimos ingenuamente 
escola com educação, e o risco desumanizante de reduzir a segunda à 
primeira.  

 

 Nesse caminho de pensamento sobre o brincar e a educação, Ferreira-Santos 

(2015) nos leva a algumas conclusões ao afirmar o que seria possível falar para as 

escolas: simplesmente deixem as crianças em paz, ou seja, que possam criar, 

inventar, vivenciar como quiserem. E que através da experiência, possam exercitar-

se corporalmente, ao pensarem, sentirem e se emocionarem, portanto, que haja 

liberdade para a brincadeira. 
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3. O CORPO, A LUDICIDADE E A EXPERIÊNCIA 

 

 Como já explicado anteriormente, o corpo brincante constrói sua forma de 

expressão a partir de aprendizados passados de geração para geração. Assim, a 

estrutura de suas danças são compostas por representações específicas e uma 

variação de passos e formas de cada personagem e/ou do momento da encenação, 

da brincadeira. ( ATHAYDE, 2010). 

Athayde (2010) relata que Mestre Salustiano14 e o figureiro Aguinaldo15 

afirmam, por exemplo, a corporeidade presente, em alguns golpes da capoeira que 

são marcantes no Cavalo Marinho, como no Mergulhão, e na Galanteria na cena do 

cavalo. Outra parte que compõe a brincadeira é a presença das figuras, que como 

afirma Mestre Grimário, apesar de toda movimentação corporal, gestualidade, 

música e pantomimas, nem sempre as figuras dançam, embora tragam em seu 

corpo gestos expressivos em cena.  

Além do imaginário presente, Athayde (2010) acrescenta que se percebe a 

riqueza de corporeidade e improvisação dos figureiros que brincam com a figura de 

Ambrósio. Como cita Mestre Biu Alexandre, um corpo com diferentes 

movimentações e utilização do espaço e do tempo de permanência das variadas 

imitações, por Ambrósio. Com uma única máscara, imitar cada uma de suas figuras 

ao vendê-las ao capitão. Imitações que permeiam a chegada, os gestos, os trupés e 

pisadas.  

O brincante Helder Vasconcelos, explica como se movimenta o corpo da 

figura de Ambrósio, 

 
...que do tronco pra cima, é uma coisa...Do tronco pra baixo é outra. E aí, 
existe uma mobilização de movimento muito maior em baixo do que em 
cima, mão não significa que em cima não tem vida. Então, que vida é esse 
que tem menos movimento em cima e que vida é essa que tem muito mais 
movimento em baixo, entende? Então, que relação é essa onde você cobre 
tudo, má...E não só a máscara, mas o chapéu também é um elemento 
importante. Quer dizer, você cobre também em cima e ainda você bota o 
lenço pra ainda, né, amarrar tudo. Então, isso tudo vai te...dando uma,...um 
sentido que é o que compõe o cavalo-marinho no terreiro, né. (ATHAYDE, 
2010, p. 75) 

                                                 
14

 Mestre Salustiano (1945  2008) - Brincante Popular e fundador do Maracatu Rural Piaba de Ouro. 
 

15
 Figureiro Aguinaldo é Brincante de Cavalo Marinho e Maracatu Rural, desde os doze anos de 
idade.  Aguinaldo Silva é contramestre, tocador e figureiro do Cavalo Marinho Estrela de Ouro e 
Caboclo-de-Lança de frente (puxador de cordão) do Maracatu de Baque Solto Leão de Ouro em 
Condado/PE. Filho de Mestre Biu Alexandre, referência das manifestações culturais tradicionais no 
Pernambuco. 
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A expressiva corporeidade no Cavalo Marinho é fruto de um corpo específico. 

Pode-se notar na figura de Mateus, como explica Lewinsohn (2009, p. 108): 

 

O eixo corporal do Mateus, e da maioria das figuras, é com os joelhos 
flexionados, a base bem firme no chão e o tronco curvado para frente. A 
movimentação da cintura para cima é menor. Os trupés todos são 
localizados na parte de baixo do corpo, com uma movimentação ligeira dos 
pés e joelhos e passos rítmicos complexos, que sempre acompanham e 
marcam também os pulsos fortes da música, que é em tempo ternário, com 
acento nos dois primeiros. Vale lembrar que esse eixo surge do cotidiano 
dos brincantes, que em sua maioria trabalham no corte da cana, situação 
esta que molda seus corpos e se reflete nas suas expressões criativas. 
Essa organização do corpo, durante a brincadeira, acaba propiciando uma 
notável agilidade nos pés e pernas, uma vez que a base, bem presente, 
proporciona imensa estabilidade. O centro do corpo, no abdômen, concentra 
toda a energia e faz com que a parte de baixo e a parte de cima fiquem bem 
independentes, dando aos brincantes uma grande flexibilidade e 
disponibilidade física. 

 

Antônio Nóbrega complementa que algo interessante na brincadeira do 

Cavalo Marinho é que há um imaginário o qual é apropriado e se manifesta com a 

presença de determinadas figuras e que são movidas pelo ritmo (presente na 

música), ou seja, essas figuras são dançantes.  

 Manhães (2009, p. 01) corrobora: 

 

O corpo brincante responde a diversos estímulos do jogo e do ritual. É um 
corpo que se move na espontaneidade da brincadeira, embalado pelos sons 
de tambores e canções que pontuam as pulsações dos movimentos, com 
uma percussão que dita o ritmo do pé no chão.  

 

Ela acrescenta que é um corpo que traz em seus gestos sinais de sua própria 

história, cotidiano, trabalho e espiritualidade. Os processos apresentados nesta 

corporeidade brincante se dão, concretizam-se por meio da ação experienciada. 

  

Fazer uma experiência quer dizer, portanto, deixar-nos abordar em nós 
próprios pelo que nos interpela, entrando e submetendo-nos a isso. 
Podemos ser assim transformados por tais experiências, de um dia para o 
outro ou no transcurso do tempo. (LARROSA, 2002, p. 143) 

 

A maneira com que a brincadeira caminha, é enfatizada pelas habilidades dos 

brincantes, que passam por experiências e as manifestam em sua construção 

cotidiana. Neste contexto, como afirma Guaraldo (2010), a memória se atualiza ao 

coexistir com os elementos presentes e que se atrela à coesão de fragmentos. 
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 Pode-se verificar essa relação com a explicação de Mestre Biu Alexandre, 

relatada por Guaraldo (2010) que em alguns momentos, buscou lembrar-se da fala 

de determinada figura, mas apenas quando estava caracterizado, ou seja, quando 

botava  a figura e o paletó que relembrava de seu texto.  

Nesta correlação que encontramos no brincante, segundo Juliana Manhães 

(2009, p. 198): 

 

A memória traz ao corpo sentidos para seu estilo na movimentação, são 
nossas marcas corporais, vindas de trabalhos do cotidiano ou de 
lembranças dos mais antigos. As danças, nas brincadeiras populares, são 
repassadas através dessas memórias, que transformam a performance, 
trazendo autenticidade e renovando os sentidos das festividades.  

 

Sendo assim, essa relação entre corpo e memória se dá no brincar. E, essa 

brincadeira, ocorre em um processo de aprendizado, em que o mestre ou o mais 

sábio, transmite seu conhecimento ao experienciar, ou seja, na prática, como afirma 

Seu Martelo: 

 

Precisa o caba tê experiênça! Oia, pá tudo no mundo tem que tê 
experiênça! É preciso tê sabê! Agora, precisa pedir a Deus pra fazê, que só 
ele é quem tem pa dá. Se você vai aprendê, num se importe com quem 
manga! Que se você vai aprendê a dançá, o povo diz assim: - num sabe 
não! Ai quem fica com veigonha num é você não, é seus neivo que tá com 
veigonha. Ai você se encabula. E naquilo fica! E você ó: - nem aprendeu a 
dançá, que o otro disse que você num sabe. Que quem vai pra escola num 
vai aprendê? É que nem quem vai dançá carralo marim! Ai tem que 
aprendê! num vai ligá! Faz do jeito que sabe, vai fazendo, vai espiando pra 
quem sabe mais ali. É impossível que naquele grupo num tenha uma 
pessoa que saiba. Ai fica ali... quando pensa que não, a pessoa chega lá! 
SEU MARTELO (2009 apud ATHAYDE 2010). 

  

 Nesse sentido, Larrosa (2002, p. 27) explica que  saber de experiência se 

dá na relação entre o conhecimento e a vida humana. De fato, a experiência é uma 

espécie de mediação entre ambos  

Freire complementa que: 

 

A experiência da abertura como experiência fundante do ser inacabado que 
terminou por se saber inacabado. Seria impossível saber-se inacabado e 
não se abrir ao mundo e aos outros à procura de explicação, de respostas a 
múltiplas perguntas. O fechamento ao mundo e aos outros se torna 
transgressão ao impulso natural da incompletude. (FREIRE, 2002, p. 133) 
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Na semelhança, que se manifesta no corpo, memória e experiência dos 

brincantes, Guaraldo (2010) acrescenta que é inacabado o processo de atualização 

do exercício/jogo/brincadeira, que se dá entre gerações. Portanto, é natural que haja 

questões em aberto, sem conclusões definidas perante o movimento e suas 

expressões. Nota-se que é a singularidade do sujeito e seus desejos que denotam 

seus gestos ao brincar. 

Essa gestualidade presente na brincadeira nos leva a experienciar uma forma 

de conhecimento do lugar em que estamos. Assim como relata Guaraldo (2010), 

Mestre Biu Alexandre explica, que não ensina ninguém a brincar, apenas aconselha: 

perna da pessoa e fazê ela dançá! A gente dá a dica! .  

Como explica Larrosa (2002, p. 27): 

 

Se a experiência é o que nos acontece e se o saber da experiência tem a 
ver com a elaboração do sentido ou do sem-sentido do que nos acontece, 
trata-se de um saber finito, ligado à existência de um indivíduo ou de uma 
comunidade humana particular; ou, de um modo ainda mais explícito, trata-
se de um saber que revela ao homem concreto e singular, entendido 
individual ou coletivamente, o sentido ou o sem-sentido de sua própria 
existência, de sua própria finitude. Por isso, o saber da experiência é um 
saber particular, subjetivo, relativo, contingente, pessoal. Se a experiência 
não é o que acontece, mas o que nos acontece, duas pessoas, ainda que 
enfrentem o mesmo acontecimento, não fazem a mesma experiência. O 
acontecimento é comum, mas a experiência é para cada qual sua, singular 
e de alguma maneira impossível de ser repetida. O saber da experiência é 
um saber que não pode separar-se do indivíduo concreto em quem encarna. 
Não está, como o conhecimento científico, fora de nós, mas somente tem 
sentido no modo como configura uma personalidade, um caráter, uma 
sensibilidade ou, em definitivo, uma forma humana singular de estar no 
mundo, que é por sua vez uma ética (um modo de conduzir-se) e uma 
estética (um estilo). Por isso, também o saber da experiência não pode 
beneficiar-se de qualquer alforria, quer dizer, ninguém pode aprender da 
experiência de outro, a menos que essa experiência seja de algum modo 
revivida e tornada própria.  

 

 Guaraldo (2010) afirma que, cada indivíduo passa por etapas ao tornar-se um 

brincante.  Este processo de aprendizado acontece nos moldes da transmissão oral 

e da imitação. Através da observação, ouvindo, imitando, repetindo e, sobretudo, 

sambando, aprende-se a sambar. Sendo assim, a brincadeira por si só, representa o 

principal local de aprendizado. "No fazer e no performar se constrói, se conserva, se 

atualiza o conhecimento" Laranjeira (2008 apud GUARALDO, 2010, p. 38).   
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 Em correlação com a tradição da oralidade presente na cultura popular, 

Larrosa (2002, p. 21) acrescenta: 

 

As palavras determinam nosso pensamento porque não pensamos com 
pensamentos, mas com palavras, não pensamos a partir de uma suposta 
genialidade ou inteligência, mas a partir de nossas palavras. E pensar não é 

ensinado algumas vezes, mas é sobretudo dar sentido ao que somos e ao 
que nos acontece. E isto, o sentido ou o sem-sentido, é algo que tem a ver 
com as palavras. E, portanto, também tem a ver com as palavras o modo 
como nos colocamos diante de nós mesmos, diante dos outros e diante do 
mundo em que vivemos. E o modo como agimos em relação a tudo isso. 

 

A maneira como nos relacionamos com nossas palavras e com o nosso corpo, 

entramos em contato com um imaginário. Assim, Helder Vasconcelos16 explica que o 

imaginário dos brincantes é construído pela expressão corporal dos mesmos, sendo 

a base para que seu personagem entre em ação. Nesse sentido, a estrutura da 

dança em conjunto com o corpo de cada folgazão vai tomando forma e seus 

movimentos vão sendo permeados de caracterizações, a qual varia conforme a 

pulsação, a repetição, a superação e a retroalimentação energética que se dá na 

manifestação da cultura popular.  

Lewinsohn (2009, p. 118) corrobora: 

 

Outro elemento responsável por essa "energia" viva e constantemente 
renovada durante a brincadeira, que não podemos deixar de considerar, é o 
ritmo da música ao vivo, presente do início ao fim. A música é determinante 
na brincadeira do Cavalo Marinho, é ela que faz pulsar o ritmo, que faz 
dançar os brincantes, que conduz as coreografias, que aproxima o público e 
que une todos os elementos. Quando começa a música do Cavalo Marinho 
"os nervo agita", como costuma dizer Seu Martelo, estimulando e 
convocando para o coletivo e para a brincadeira.  

 

 A música, como afirma Lewinsohn (2009, p. 98) é o fio condutor da 

brincadeira. Ela está presente em todos os instantes entre uma cena e outra, e 

durante os trupés soltos. Por fim, conclui-se que é essa base energética presente 

neste encontro musical, lúdico e dançante que revigora a comunidade que brinca, 

que se constrói e se reconstrói a todo instante, fazendo com que a cultura popular, 

por mais híbrida que esteja, continue viva, seja nas ruas, nas casas ou nas escolas, 

com o caminhar das futuras gerações. 

                                                 
16 Dançarino, músico e artista cênico da cultura popular brasileira. Disponível em: A dança do que 

somos  Helder Vasconcelos  TEDx UFPE. Disponível em: 
<https://www.youtube.com/watch?v=F_YfxNRoals>. Acesso em: 14 março 2016. 
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4 METODOLOGIA 

 

 A natureza da pesquisa fundamentou-se numa abordagem exploratória 

qualitativa. 

 Segundo Minayo (1994, p.21 apud GRAZIOLA, 2009, p.88), esta abordagem, 

 

trabalha com o universo de significados, motivos, aspirações, crenças, 
valores e atitudes, o que corresponde a um espaço mais profundo das 
relações, dos processos e dos fenômenos que não podem ser reduzidos à 
operacionalização de variáveis. 

 

Pelo interesse de correlacionar a teoria com a prática, optou-se por 

desenvolver uma oficina temática sobre os brincantes populares e, a partir dessa 

vivência, relatar o experienciado pelas crianças participantes. 

A pesquisa foi realizada por meio de Estudo de Caso, entendendo a oficina 

temática como o caso a ser pesquisado.  

Segundo Molina (2004, p.96 apud GRAZIOLA, 2016, p. 38), 

 

o estudo de caso qualitativo é especialmente pertinente, quando se trata de 

essam por acontecimentos contemporâneos dos quais 
obtemos poucas informações sistematizadas. 

 

No contexto dessa pesquisa, o estudo de caso serviu como recorte 

metodológico e a pesquisa participante serviu como modo de interlocução entre os 

sujeitos.  

Segundo Streck e Brandão (2006, p. 12, apud GRAZIOLA, 2009, p. 89): 

 

A pesquisa participante deve ser compreendida como um repertório múltiplo 
e diferenciado de experiências de criação coletiva de conhecimentos 
destinados a superar a oposição sujeito/objeto no interior de processos que 
geram saberes e na sequência das ações que aspiram gerar 
transformações a partir também desses conhecimentos. Experiências que 
sonham substituir o antigo monótono eixo: pesquisador/pesquisado, 
conhecedor/conhecido, cientista/cientificado, pela aventura perigosa, mas 
historicamente urgente e inevitável, da criação de redes, teias e tramas 
formadas por diferentes categorias entre iguais/diferentes sabedores 
solidários do que de fato importa saber. 

 

Buscou-se, por meio da compilação de dados qualitativos, analisar a realidade 

experienciada pelos participantes da oficina temática. Esta pesquisa teve como 

importância a valorização, reconhecimento e interação com a manifestação cultural e 
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seus diversos saberes. Dessa forma, desenvolver a construção de conhecimento em 

conjunto, com práticas brincantes em nosso contexto contemporâneo e atual por 

meio da integração entre linguagens da arte com as crianças envolvidas. 

 

4.1 CONSTITUIÇÃO DO CORPUS: OS SUJEITOS DA PESQUISA 

 

O público alvo foi crianças, de 04 à 09 anos, participantes do 

17 do Projeto de Extensão de artes visuais do Curso de 

Licenciatura em Artes da UFPR Litoral.  

A escolha justifica-se pela disponibilidade do espaço, do material e da bolsista 

do projeto e acadêmica do Curso de Licenciatura em Artes, Kalinka Ernesti da Cruz 

em já desenvolver atividades artísticas com as crianças durante o semestre deste 

Projeto. 

 

A escolha dos sujeitos na amostra própria da pesquisa qualitativa se realiza 
através de critérios. Um critério é uma ideia ou um conjunto de ideias, 
emanada dos objetivos da pesquisa, que orienta a seleção dos sujeitos que 
participarão na pesquisa. TRIVIÑOS (2001, p. 84 apud GRAZIOLA, 2016, p. 
41). 

  

 A intencionalidade, de desenvolver a oficina com um público na faixa etária 

dos 04 aos 09 anos, justifica-se em proporcionar um espaço de interação e 

compreensão da cultura popular brincante. Assim, pretendeu-se compartilhar a 

ludicidade, a criatividade e as experiências das artes dos brincantes populares 

brasileiros.  

 

4.2 INSTRUMENTOS, MATERIAIS E COLETA DE DADOS 

 

Como instrumento de coleta de dados, foi realizado grupo focal com as 

crianças, com questões referentes ao tema da oficina temática, em espaço físico 

adequado. O grupo focal ocorreu antes do início da oficina temática (APÊNDICE 1) e 

no final da mesma (APÊNDICE 2). Foram realizadas as perguntas e respostas, em 

                                                 
17

 
coordenado pela Professora Doutora Carla Beatriz Franco 

Ruschmann, objetivando contribuir para o desenvolvimento artístico e cultural do litoral do Paraná, 
através de diversas ações de caráter didático, entre elas: oficinas, cursos e exposições. 
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sequência, em roda e de forma descontraída. Após, houve as transcrições das 

entrevistas feitas, para, posteriormente, analisá-las. 

Segundo Guimarães (2006, p. 157, apud GRAZIOLA, 2016, p. 43), 

 

[...] grupo focal (focus group) ou grupos de discussão é um procedimento 
investigativo que se aproxima, de alguma maneira, a uma entrevista 
coletiva. [...] Sua utilização pressupõe a opção por coletar dados com 
ênfase não nas pessoas individualmente, mas no indivíduo enquanto 
componente de um grupo. [...] além de informações verbais, possibilita 
também observar as reações dos diversos membros do grupo frente a 
questões instigadoras e aos conflitos cognitivos causados por opiniões 
divergentes que, comumente, aparecem nos grupos; além de poder ser 
utilizado com finalidade pedagógica.   

 

Os materiais necessários para a realização das atividades foram os seguintes:  

- O uso de gravador, para gravar as falas das crianças; 

- Recursos de áudio, vídeo e retro-projetor para ilustração das brincadeiras 

populares; 

- Recursos de caixas de som para as práticas corporais; 

- Materiais diversos para o processo criativo como: papel, lápis de cor, jornal, 

revista, papel paraná, tesoura, tinta guache, fita crepe, cola líquida, cola-quente, 

papel craft, lantejoula, cartolina, miçanga, purpurina, pincel e tatame, que 

compuseram o espaço e criações brincantes. 

 

4.3 ANÁLISE E INTERPRETAÇÃO DOS DADOS 

 

 Os dados coletados foram gravados em meio digital, conforme autorização 

pelos responsáveis dos sujeitos entrevistados (APÊNDICE 3), com posterior 

transcrição, o que auxiliou no processo descritivo, na análise e interpretação do 

material reunido.    

 Os dados foram organizados, categorizados e analisados por meio de Análise 

de Conteúdo, levando em consideração a percepção (falas) dos sujeitos envolvidos, 

assim como, a disponibilidade e interação com as atividades artísticas 

desenvolvidas. 
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Segundo Isaia (2006, p. 389, apud GRAZIOLA, 2016, p. 44) a Análise de 

Conteúdo é considerado um 

 

método de  análise  textual  que  busca  inferências a partir de um texto.  
Envolve análise  textual  qualitativa,  compreendida como um processo  
auto-organizado de construção de compreensão em que esta emerge a 
partir de uma sequência recursiva de três componentes: desconstrução dos 
textos  do corpus,  a unitarização;  o estabelecimento de  relações  entre  os  
elementos unitários,  a  categorização; o  captar do  novo  emergente  em  
que  a  nova  compreensão  é  comunicada e validada. 

 

 A proposta das entrevistas teve como caráter analisar, durante o primeiro 

grupo focal, a percepção dos sujeitos sobre o repertório de brincadeiras conhecidas, 

que fazem parte de seu cotidiano, e quais elas gostariam de brincar, dentre as 

apresentadas por elas, bem como suas imaginações referentes às manifestações 

dos brincantes populares. No segundo grupo focal, foram analisadas as percepções 

dos sujeitos, envolvendo a criatividade, participação, interesse, disponibilidade e 

disposição durante as atividades a serem desenvolvidas. 

 

4.4 DIÁRIO DE BORDO DA OFICINA 

 

Como processo teórico para desenvolver a temática da oficina, foi realizado 

um estudo da manifestação cultural do Cavalo Marinho através do diálogo de 

saberes entre os brincantes populares tradicionais e brincantes da atualidade. 

No decorrer de cada detalhe da oficina, fica mais claro que vários dos 

elementos presentes na brincadeira do Cavalo Marinho estiveram presentes em 

diversos momentos da oficina, como a variedade de cores na pintura e 

indumentárias, no processo criativo do boi e dos instrumentos musicais recicláveis. 

Assim como, nas músicas e nos movimentos corporais presentes nas brincadeiras 

em roda e ao brincar com o boi. 

Fazem parte desse projeto, crianças da comunidade acadêmica e local que 

participam das atividades do curso Atelier Criando com Arte, durante duas horas, 

uma vez na semana, na sala de Artes Visuais do Curso de Licenciatura em Artes. 

Neste período, as crianças têm acesso aos materiais didáticos e recursos utilizados 

nas criações em artes visuais. Para as oficinas, todos os materiais de artes visuais 

estavam disponíveis sendo dada uma maior atenção àqueles que pudessem ser 

reutilizados.  
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Nas semanas anteriores do início da oficina, foram pesquisados os materiais 

necessários que poderiam compor a construção prévia e durante as aulas. Assim, 

houve encontros entre mim, a estudante Kalinka, e uma amiga da comunidade 

(FIGURA 1).  

Nestes encontros que antecederam a oficina com as crianças, fizemos os 

instrumentos percussivos com pedrinhas ou miçangas, para compor o som, com 

embalagens recicladas, buscando uma estética próxima ao de um chocalho18, cujo 

feitio se deu por meio de materiais como, fita crepe para os ajustes e encaixes 

necessários, papel craft ou guardanapo colorido e cola branca, para compor o papel 

machê. Que seria necessário como acabamento para a pintura das crianças. 

Também foi feito um tambor19 de lata e um maracá20 com embalagem plástica, fita 

crepe e papel craft (FIGURA 1). 

 

FIGURA 1  CONSTRUÇÃO INICIAL DOS INSTRUMENTOS RECICLÁVEIS PERCUSSIVOS. 

   

FONTE: A autora. 

 

 

 

 

 

                                                 
18

 Chocalho - nome genérico para vários instrumentos musicais, mais precisamente idiofones de 
agitamento, que consistem num recipiente oco que contém pequenos objetos no seu interior. Entre os 
instrumentos que se podem considerar como chocalhos, temos o chocalho propriamente dito, as 
maracas, o ganzá, o caxixi, o xique-xique, o naná, etc. Disponível em: 
<http://musiteca.com.br/aguarde/historia-do-chocalho/>. Acesso em: 28 maio 2017.  
19

 O tambor é um instrumento de percussão usado em todas as culturas e em cada uma possui 
nomes, constituições e formas diferentes, como cilíndrica, cônica, como um barril, taça ou ampulheta. 
Disponível em: < http://musicabrasilis.org.br/instrumentos/tambor>. Acesso em: 28 de maio de 2017. 
20

 O maracá, também chamado bapo, maracaxá e xuatê, é um chocalho indígena utilizado em festas 
e cerimônias religiosas e guerreiras. Consiste em uma cabaça seca, desprovida de miolo, na qual se 
metem pedras, caroços ou coquinhos. Disponível em: <http://www.mundopercussivo.com/estudos-e-
pesquisas/conhecaosinstrumentos/maraca/>. Acesso em: 28 maio 2017. 
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Também foi elaborada uma castanhola21 e um reco-reco22. A castanhola foi 

criada com papelão, papel de revista, tampinha de garrafa e cola branca e o reco-

reco com uma embalagem, papel de revista, cola branca e palito de madeira. Essas 

oficinas que antecederam o projeto foram essenciais para praticar e aprender em 

conjunto como fazer e experienciar os materiais que seriam utilizados, além da 

interação entre mim e as participantes. 

Em paralelo ao início das práticas com as crianças, ocorreu uma sucinta 

pesquisa de feitios de boi da cultura popular através de vídeos e foram executados 

alguns encontros anteriores para a sua construção (FIGURA 2). 

 

FIGURA 2  CONSTRUÇÃO INICIAL DO BOI. 

     

FONTE: A autora. 

 

Nesse sentido, o planejamento inicial foi readaptado, porém as ideias centrais 

com foco na cultura popular e brincante no ensino infantil foram mantidas. Vale 

ressaltar que todas as atividades tiveram uma trilha sonora de músicas infantis ou 

referentes à cultura popular brasileira, além de estarem em constante construção e 

modificações necessárias conforme o decorrer das necessidades atuais de cada 

                                                 
21 A castanhola é tradicionalmente usada pelas dançarinas de flamenco. É um instrumento de 
percussão criado pelos fenícios há três milénios que foi introduzido nos demais países do 
Mediterrâneo através do comércio marítimo desenvolvido por esse povo. Na Espanha tornou-se um 
instrumento nacional. É constituído por dois pedaços de madeira de castanheiro em forma de prato 
fundo, perfurado e ornamentado com uma fita que se coloca em redor do polegar. O seu nome deriva 
do seu formato, que lembra uma castanha. Disponível em: 
<http://www.mundopercussivo.com/estudos-e-pesquisas/conhecaosinstrumentos/castanhola/>. 
Acesso em: 28 maio 2017. 
22

 Reco-reco (também raspador, caracaxá ou querequexé) é um termo genérico que indica os 
idiofones cujo som é produzido por raspagem. Há dois tipos básicos de reco-reco. O brasileiro, que é 
feito de aço, e o de madeira (Guiro), muito comum em estilos de música latino-americanos como a 
cumbia e a salsa. Este último é constituído de um gomo de bambu ou uma pequena ripa de madeira 
com talhos transversais. A raspagem de uma baqueta sobre os talhos produz o som. Disponível em: 
<http://www.mundopercussivo.com/estudos-e-pesquisas/conhecaosinstrumentos/reco-reco/>. Acesso 
em: 28 maio 2017. 
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momento das oficinas, as quais serão expostas nas explicações de cada dia e em 

correlação com o caminhar de cada turma. 

Apesar das adaptações constantes, seja no material, brincadeiras, trilha 

sonora e durante as oficinas, houve o mesmo planejamento, tanto no período 

vespertino, às segundas-feiras das 14h às 16h, como no período matutino, às 

quartas-feiras das 09h às 11h. Contudo, como cada criança tem sua subjetividade, 

ludicidade e cada aula é única, houve pequenas distinções em seus conteúdos que 

serão detalhadas a seguir. 

 

4.4.1 As aventuras no percurso 

 

 Oficina Turma da Tarde 

  

 Com a turma da tarde, composta por seis crianças de 04 a 09 anos, houve as 

práticas a seguir. 

 

 Primeiro dia 

 

 No primeiro dia, por situações particulares não houve a presença da bolsista 

Kalinka. Como não esperava pela situação, fiquei um pouco perdida e com certo 

receio em como trabalhar a temática e usar os materiais. Como já conhecia a sala, e 

a Kalinka havia me apresentado os materiais disponíveis e suas localizações na 

estante e armários, não foi tão difícil de me locomover pelo espaço e utilizar o que 

necessitava. A turma estava composta por três crianças. Como não nos 

conhecíamos, nosso encontro inicial foi um pouco tímido, porém bastante produtivo.  

As crianças e as mães indagaram sobre a ausência da bolsista. Tanto eu 

como a Professora e Coordenadora do projeto, Carla Ruschmann, presente antes da 

aula começar, explicamos sucintamente que houve alguns imprevistos e que na aula 

seguinte a Kalinka estaria presente como de costume e que eu acompanharia 

naquele momento por fazer parte do meu Trabalho de Conclusão de Curso.  

Inicialmente, com a apresentação sucinta do projeto, foram realizadas 

algumas perguntas livres de maneira informal para as crianças sobre a temática, 

como por exemplo, se conheciam o boi da cultura popular, se brincam em roda e o 

que elas brincam, se gostam e praticam alguma atividade de artes na escola e em 
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casa entre amigos.  

Neste dia, a primeira parte prática foi a construção do boi, para isso, foi 

separado anteriormente alguns papéis paraná reutilizados, os quais eu e a Kalinka 

tínhamos previamente pintado com algumas camadas de tinta branca para fazerem 

parte do corpo do boi. Com a técnica de mosaico em colagem, aproveitamos esse 

material para construir com as crianças o corpo do boi. Até então, utilizamos três 

cartolinas coloridas, tesoura sem ponta com o corte em curvatura assimétrica, pincel, 

água e cola líquida branca.  

Como as duas crianças mais novas disseram que não tinham o costume de 

utilizar tesoura em casa, nós três cortamos com a mão a cartolina para compor o 

mosaico em colagem. Enquanto isso, a criança mais velha cortou com a tesoura 

sem ponta. Primeiramente, colamos todos os papéis cortados a mão e em seguida, 

colamos os papéis com o corte assimétrico para não camuflar o detalhe que esse 

corte dava para o corpo do boi em mosaico (FIGURA 3).  

 

FIGURA 3  CONSTRUÇÃO DO CORPO DO BOI ATRAVÉS DA COLAGEM EM MOSAICO. 

 

FONTE: A autora. 

 

Como era esperado mais uma ajudante e mais crianças, o processo de 

composição do corpo do boi foi lenta e para além do nosso tempo hábil para sua 

finalização. Tanto que a criança menor não estava mais tão disponível para continuar 

até o fim da colagem, então decidimos terminar o corpo do boi na próxima aula e 

seguirmos para outras atividades. A decisão foi tomada, pois faltava pouco tempo 

para terminar o nosso encontro e seria interessante prosseguir com as outras 

atividades, não apenas pelo planejamento, mas também para a aula ficar mais 

dinâmica. 
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Em seguida, houve a pintura de materiais percussivos reciclados pré-prontos 

(FIGURA 4). Antes dos instrumentos serem pintados livremente, foi explicado o 

processo de criação que antecedia sua pintura. Ao final da aula, por meio de áudio e 

vídeo, apreciamos algumas brincadeiras infantis de mão e de percussão corporal e 

após, realizamos sua prática em conjunto até os pais chegarem para buscá-las. As 

brincadeiras utilizadas foram readaptadas conforme a interação, sobretudo das 

crianças menores que precisaram de mais tempo para assimilá-las e reproduzi-las 

conforme seu tempo. 

 

FIGURA 4  CONSTRUÇÃO DOS INSTRUMENTOS PERCUSSIVOS RECICLÁVEIS. 

 

FONTE: A autora. 

 

 Segundo dia 

  

 Nesta aula, houve a presença de cinco crianças. Começamos a aula 

explicando que gravaríamos uma entrevista (APÊNDICE 1) e esta deveria ser 

respondida com clareza, respeitando a fala do colega e com um tom que pudesse 

ser ouvido na gravação. Apesar de ocorrer um pouco de dispersão, em alguns 

momentos, buscamos ter paciência para ouvir e deixá-las concluírem suas falas, 

direcionando sempre que preciso o andamento da entrevista, buscando intervir o 

mínimo possível. 

Após a entrevista gravada em grupo, finalizamos o corpo do boi através da 

colagem (FIGURA5) já iniciada na primeira aula, porém, com a participação de todas 

as crianças que fazem parte desta turma. Foi utilizado o mesmo material da aula 

passada para o término desta primeira atividade. 
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FIGURA 5  CONSTRUÇÃO DO CORPO DO BOI: COLAGEM EM MOSAICO. 

   

FONTE: A autora. 

 

 Após, brincamos no tatame com os instrumentos reciclados (FIGURA 6) que 

foram pintados pelo grupo da aula passada. As brincadeiras foram praticadas 

através da observação de áudio e vídeo destas brincadeiras, como brincadeiras de 

percussão corporais e de roda. Todas as brincadeiras tiveram sua prática conforme a 

resposta livre que as crianças apresentavam durante o processo de construção 

rítmica, expressão corporal e em grupo ao ouvir e apreciar os comandos e 

sequências dos vídeos apresentados.  

Apenas uma criança não participou até o fim dessa parte final de brincar com 

os instrumentos e dança em roda, por opção particular, sem um motivo visível, 

sendo que foi dada essa liberdade de escolha por nossa parte. Deixamos claro que 

assim que sentisse vontade poderia retornar às brincadeiras, mas mesmo assim não 

houve seu retorno na participação. 

 

FIGURA 6  BRINCADEIRAS COM INSTRUMENTOS MUSICAIS. 

  

FONTE: A autora. 
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 Terceiro dia 

 

 Neste dia, antes de começar a aula, fizemos a orelha do boi com EVA23 e 

conversamos sobre possibilidades de juntar o corpo, o pescoço e a cabeça. Estavam 

presentes cinco crianças e mais duas voluntárias, além de mim e a acadêmica do 

projeto. Inicialmente, contamos um conto do boi bumbá, por meio de um livro infantil 

da biblioteca da UFPR Litoral e deixados à disposição mais dois sobre cultura 

popular para as crianças caso quisessem utilizá-los.  

Para incrementar o imaginário do processo criativo em grupo, vimos algumas 

imagens da internet sobre o boi da cultura popular e foram enfatizados os detalhes 

de suas indumentárias para partirmos para a parte prática. Assim, trabalhamos 

alguns detalhes finais para o corpo do boi tomar forma e pintamos a sua cabeça. 

Dividimos o processo de criação desta primeira parte em uma dupla e um trio. 

 A dupla iniciou sua criação no corpo do boi e o trio iniciou com a cabeça 

(FIGURA 7). Tivemos a presença das voluntárias em ajudar na manutenção dos 

materiais e do espaço, como também no registro fotográfico. 

 Para concretizar o corpo do boi, utilizamos cola branca, pincel, cola quente 

para colar miçangas, lantejoulas e purpurinas, barbante para segurar as bases do 

corpo e deixá-lo em um formato (em U virado para baixo) para as crianças poderem 

brincar em outro momento. Já na cabeça foram utilizados pincel e tinta guache para 

o acabamento final.  

 

FIGURA 7  CONSTRUÇÃO INICIAL DA CABEÇA E DO CORPO DO BOI: PINTURA E COLAGEM 

EM MOSAICO. 

                   

FONTE: A autora. 

                                                 
23 

A sigla E.V.A. significa Atileno Acetato de Vinila ou Espuma Vinílica Acetinada. Disponível em: 
<https://www.amseva.com.br/tudo-sobre-eva/>. Acesso em: 28 maio 2017. 
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 Atentamos para que fossem trocados os grupos, assim, ambos fariam parte 

de todo o processo e que sua continuidade fosse feita de forma livre e espontânea 

por parte das crianças, ou seja, elas escolhiam a cor, indumentárias e como 

desenvolver sua criação. Contudo, em todo o processo foi incentivada a utilização 

de diversas cores e objetos que estavam à disposição, ajudando sempre que 

necessário, porém o mínimo possível. 

 Ao finalizar o boi, deixamos secando suas partes, e retomamos para a 

percussão corporal e a dança da aula passada para relembrar o que já tínhamos 

trabalhado no que tange o ritmo e a expressão corporal em conjunto. Assim, 

partimos para outros vídeos de dança, brincadeira de mão e percussão corporal com 

o uso dos instrumentos reciclados que já tínhamos feito e brincado nas outras aulas.  

 Esta parte final teve a participação ativa por parte de quase todos os 

integrantes. Apenas um não quis participar, sendo o mesmo que não participou do 

mesmo momento de prática de brincadeiras da aula passada. Não houve uma 

explicação e nem um motivo visível novamente, apenas sentou em uma cadeira e 

esperou acabar a aula. Em paralelo, as demais crianças deram continuidade com as 

brincadeiras de maneira concentrada e em harmonia. Trocaram os instrumentos 

quando sentiam vontade e apresentaram interesse e disposição em aprender as 

brincadeiras apresentadas em áudio e vídeo.  

 

 Quarto dia 

 

 Começamos este encontro com um desenho livre até a chegada de todas as 

crianças. Tivemos a presença de seis crianças, sendo uma delas o filho da bolsista 

do projeto, que apesar de não frequentar as aulas, sua presença foi bastante 

participativa. No início, fizemos a entrevista novamente (APÊNDICE 1), pois não 

achamos a que tinha sido gravada no segundo dia de oficina. 

 Foi explicado que teríamos que respeitar o tempo de fala de cada um para 

poder falar, que seriam perguntas simples, que não tinha resposta certa ou errada e 

quem não quisesse não precisaria respondê-las. Ao começar a gravação, as 

perguntas foram feitas uma de cada vez e buscamos guiar em sequência as 

respostas dadas para melhor compreensão. Apenas uma delas não quis participar 

em todas as respostas.  
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 Ao começar com a finalização do boi, dispomos os materiais para fazer os 

acabamentos, como lantejoulas e miçangas para serem coladas com cola líquida 

branca e pincel, tanto no corpo como na cabeça do boi. Este processo final foi 

realizado com alguma dificuldade de concentração e por isso acabamos perdendo 

um bom tempo para deixar o boi pronto.  

 Foi necessário chamar a atenção diversas vezes de grande parte das 

crianças para focarem no trabalho final. Ao invés de estarem presentes no trabalho 

em conjunto, ficaram dispersos com outras atividades. Dessa forma, desligamos o 

retro projetor e a música, que eram o alvo da brincadeira paralela e buscamos 

colocá-los em atividades complementares para o término do boi (FIGURA 8), como 

por exemplo, ajudar na manutenção, medição, suporte e encaixe do pescoço na 

cabeça e no corpo do boi. 

 

FIGURA 8  CONSTRUÇÃO FINAL DO BOI. 

     

FONTE: A autora. 

 

 Na metade da oficina, deixamos tudo que faltava para finalizar o boi e fizemos 

as práticas brincantes. Primeiramente, aquecemos com percussão corporal em roda, 

após dançamos uma ciranda, apreciamos e ao mesmo tempo praticamos outra 

percussão corporal por meio de áudio e vídeo, e em seguida, retornamos para o 

passo do coco de roda com os instrumentos percussivos reciclados através de áudio 

e vídeo. Para finalizar, realizamos brincadeiras de mão em roda e em dupla.  

Como processo de conclusão do assunto abordado nestas quatro oficinas, 

fizemos uma entrevista final. Ela foi realizada em roda no tatame e buscamos não 

prolongar nas respostas para não ficar tão cansativo. Novamente, apenas uma não 

quis participar de todas as respostas, sendo a mesma que não respondeu todas no 
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início também. Enquanto os pais iam chegando, colocamos outro áudio e vídeo de 

brincadeira de mão para apreciação livre.  

Com a ida das crianças, arrumamos os materiais da sala e concluímos a 

junção das partes do boi: corpo, pescoço, cabeça, chifres e orelhas. Este processo 

de construção final foi realizado com o uso de tesoura e cola quente, para unir os 

materiais já trabalhados pelas crianças anteriormente. Tivemos que recortar a parte 

interna do pescoço, pois além do peso e ter ficado muito grande no interior do corpo 

do boi, não havia encaixe para seu suporte. Como os bastões da cola quente 

acabaram, deixamos para retocar o acabamento do pescoço no próximo encontro 

com mais bastões para a colagem.  

 

 Oficina Turma da Manhã  

 

 Com a turma do período matutino envolvendo crianças de 05 a 07 anos, 

houve as práticas a seguir. 

 

 Primeiro dia 

 

 Igualmente à turma da tarde, houve algumas perguntas sobre o brincar, artes 

e cultura popular, apresentação inicial sobre o tema de forma sucinta, e as práticas 

que seriam desenvolvidas em conjunto nas oficinas. Em relação às perguntas 

iniciais, estas não foram registradas, apenas foi tida como um processo de 

questionamento informal em grupo para começar a trabalhar o nosso imaginário 

criativo e correlacionarmos com o nosso cotidiano. 

A partir dessa primeira parte, demos início coletivamente ao corpo do boi 

(FIGURA 9) com a técnica de colagem. Os materiais foram praticamente os mesmos 

do grupo da tarde: papel paraná, porém preferimos reutilizar um que não fosse 

branco, como o da outra turma, para aproveitar o fundo colorido, cola branca líquida, 

tesoura e papéis para a colagem, sendo reutilizados papéis coloridos de origami e 

de plástico translúcido coloridos que estavam à disposição.  
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FIGURA 9  CONSTRUÇÃO INICIAL DO BOI E INSTRUMENTOS PERCUSSIVOS RECICLÁVEIS. 

   

FONTE: A autora. 

 

 Após esta prática, iniciamos a pintura de instrumentos recicláveis percussivos 

com breve explicação da pré-preparação dos mesmos. Nesse momento, cada 

criança teve a liberdade de escolha de qual instrumento pintar, quais cores utilizar, e 

as formas ou desenhos que quisessem criar. Esse processo ocorreu com 

intervenção mínima. De maneira geral, houve respeito de escolha dos materiais de 

cada um e também do desenvolvimento criativo do grupo. Além disso, ficamos 

atentas para disponibilizar as tintas que cada criança escolhesse, assim como, o uso 

dos copos com água e paninho para limpeza dos pincéis. Assim, buscou-se não 

haver misturas nos potes de tintas e foram dadas sugestões para a utilização de 

outras cores e de pintura, como o desenvolvimento da coloração e detalhes para que 

o acabamento e a estética estivessem mais elaborados. 

Com o corpo do boi semipronto e os instrumentos percussivos pintados, os 

deixamos secando para a próxima aula. Arrumamos todo o material e partimos para 

as práticas finais deste dia. Apreciamos algumas brincadeiras percussivas e 

brincadeiras de mão e, em seguida, as praticamos em conjunto. Percebe-se que 

cada criança teve seu tempo para desenvolver a parte prática das brincadeiras, e foi 

respeitado aqueles que não participaram deste momento, seja por quererem ficar 

sentados observando, como foi o caso de uma criança. A princípio, não houve um 

motivo específico ou visível para compreensão da não participação ou participação 

menos ativa nesta etapa por parte de algumas crianças, porém foi respeitado o 

tempo de cada um, buscando corresponder às expectativas e momentos que 

necessitavam para interagir umas com as outras. Assim encerrou-se o primeiro dia 

do grupo da manhã. 
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 Segundo dia 

 

 Com a presença das oito crianças que compõem o projeto de extensão, 

começamos com a lembrança das atividades da semana passada, após partimos 

para a entrevista em grupo (APÊNDICE 1), com explicação prévia do que se referia 

e a necessidade de falar em um tom nítido e respeitar a fala dos colegas.  

 Com dificuldade de foco, concentração e respeito em escutar o outro por parte 

de algumas crianças, buscamos sintetizar as perguntas para não ficar mais 

cansativo do que já estava, sem ter que chamar a atenção. Em seguida, apreciamos 

algumas imagens de boi infantil da cultura popular e ressaltamos os detalhes das 

imagens, como as cores, as figuras geométricas, e as indumentárias que 

compunham o boi. Essa observação foi realizada para compor o imaginário do grupo 

ao criar o boi. Levamos a cabeça do boi pré-pronta, a qual foi feita com papel 

paraná, tesoura, folha de revista, jornal e fita crepe.  

 Para reforço do material, e possibilitar a pintura das crianças, utilizamos a 

técnica da papietagem24 com farinha de trigo. Posteriormente, explicamos para as 

crianças como foi feita a cabeça e, em seguida, foi dividido dois grupos: um para a 

finalização do corpo do boi e o outro para a pintura da cabeça (FIGURA 10). O grupo 

do corpo utilizou barbante para suspender o material que compõe o corpo para nos 

fantasiarmos com a mesma, também usamos miçangas, purpurinas e lantejoulas 

coloridas para a finalização do corpo do boi e com TNT25 colorido foi feita a saia. O 

grupo da cabeça pintou com diversas cores e com uma criação livre, apenas foi feita 

algumas sugestões e retoques. Duas crianças ficaram com os chifres e duas com a 

cabeça, após a base inicial de tinta para cobrir o boi, cada uma ficou com uma parte 

para finalizar os acabamentos, ou seja, duas ficaram com os olhos, uma para o fuço 

do boi e outra para fazer as pintinhas da cabeça. 

 

 

 

                                                 
24 Papietagem é uma técnica artesanal em que se utiliza papel recortado e cola para dar forma a 

uma escultura ou objeto. Disponível em: <https://pt.wikipedia.org/wiki/Papietagem>. Acesso em: 28 

maio 2017. 

25 O TNT é um material confeccionado em tecido a base de prolipopileno e viscose que apresentam 
entre suas principais características o fato de serem atóxicas e semipermeáveis, impedindo a 
passagem de partículas ou gotas de fluidos contaminados, obedecendo assim os rígidos padrões de 
qualidade. Disponível em: <http://www.temasi.com.br/tecidotnt/>. Acesso em: 28 maio 2017. 
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FIGURA 10  PINTURA DA CABEÇA DO BOI E CORPO DO BOI COM A COLAGEM EM MOSAICO. 

     

FONTE: A autora. 

 

 Em seguido, apreciamos por meio de áudio e vídeo algumas brincadeiras 

como de percussão corporal e dança em roda com os instrumentos musicais 

reciclados que foram feitos na aula anterior. A maioria participou com bastante 

ânimo, porém duas crianças brigaram com certa agressividade por não estarem 

dispostos em compartilhar os instrumentos que fizemos na anterior. Houve violência 

verbal e física de ambas as partes, e até o pincel que estava sendo utilizado como 

baqueta do tambor quebrou no meio da agressão. A aula por certo momento parou e 

com a chamada de atenção o tambor foi retirado da brincadeira e retornamos à aula. 

Uma delas chorou e ficou no canto da sala até o final da aula e a outra ficou bem 

triste, mas continuou a brincar como as demais. Quando os pais das duas crianças 

chegaram, foi explicado sucintamente o que tinha ocorrido e elas foram embora com 

certo desânimo da aula.  

 Em relação à desenvoltura das demais crianças, apesar do ocorrido, tanto nas 

brincadeiras de mão como nas danças, estavam bem concentradas e trocavam seus 

instrumentos percussivos umas com as outras com certa facilidade. Ao repetir 

algumas vezes a percussão corporal e o vídeo do coco de roda, foram adquirindo 

maior desenvoltura, tanto para a expressão corporal, como para o ritmo estimulado 

com os instrumentos percussivos reciclados.  

Ao final, os pais vieram buscá-las e a sala foi arrumada. Contudo, pela falta 

de água no setor e nenhum aviso prévio, as crianças ficaram sem beber água e não 

lavaram as mãos. Ficaram com as mãos de tinta e algumas reclamaram de sede. A 

mesa da sala, assim como os materiais utilizados não foram limpos. Deixamos um 

bilhete para as funcionárias da limpeza explicando o ocorrido, já que costuma-se 

fazer uma limpeza básica após as aulas. Assim encerramos o segundo dia. 
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 Terceiro dia 

 

 Inicialmente, disponibilizamos o retro-projetor, netbook, caixa de som e alguns 

outros materiais prontos para serem utilizados, enquanto as crianças chegavam para 

a continuação e termino do boi. No momento em que praticamente todas crianças 

estavam presentes, começamos com uma contação de estória do Boi Bumbá 

(FIGURA 11). Todas prestaram bastante atenção, mesmo as que continuavam seus 

desenhos. 

FIGURA 11  CONTAÇÃO DE ESTÓRIA DO BOI BUMBÁ. 

 

FONTE: A autora. 

 

 Em seguida, mostramos algumas imagens do boi da cultura popular e 

enfatizamos alguns detalhes das imagens como processo de apreciação, para que 

terminassem a criação do corpo (FIGURA12), cabeça e chifre do boi. Utilizamos cola 

branca líquida, lantejoulas, miçangas e purpurinas de diversas formas e tamanhos. 

Cada um ficou construindo uma parte, seja do corpo, como da cabeça ou do chifre. 

Durante todo o processo foram disponibilizadas músicas da cultura popular para 

ouvirem por meio dos materiais de áudio e vídeo.  

 

FIGURA 12  CONSTRUÇÃO DO CORPO DO BOI: IDUMENTÁRIAS. 

   

FONTE: A autora. 
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 Esta finalização teve participação ativa de todas as crianças, porém algumas 

discussões para uso de alguns materiais. Todo o processo foi praticamente realizado 

por elas, ou seja, eu e a Kalinka interferíamos apenas quando necessário. Seja em 

como utilizar os materiais, sua reposição e materiais como cola-quente e os 

tecnológicos, que não ficam a disposição das crianças pela sua complexidade e 

cuidado com a segurança. Incentivamos para a construção ser participativa, já que 

algumas estavam com certa dificuldade de interação.  

Algumas não estavam dispostas a compartilhar os materiais, outras duas se 

entristeceram por uma delas 

agressiva, a brincadeira realizada não foi bem correspondida e a criança que sofreu 

sua participação, mas ficou triste, calado e sentado até sua mãe chegar ao final da 

aula.  

Após o término do boi, partimos para a prática no tatame com percussão 

corporal em roda, dança de coco de roda e brincadeira de mão com apreciação 

prévia de áudio e vídeo (FIGURA13). Todas que participavam, interagiram entre si 

com bastante facilidade. Entre as que estavam na roda, apenas a criança mais nova 

que não brincou, inicialmente, com a percussão corporal e brincadeira de mão. Na 

maioria do tempo ela ficou sentada na roda observando. Já no coco de roda todas 

brincaram com concentração e ânimo. Na saída da sala, quase todas levaram os 

desenhos que fizerem para casa. Algumas entregaram à Kalinka, outras foram 

embora sem levar. Assim finalizou o terceiro dia. 

 

FIGURA 13  BRINCADEIRAS COM INSTRUMENTOS PERCUSSIVOS RECICLÁVEIS. 

 

FONTE: A autora. 
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Quarto dia 

 

 Começamos a aula com certo anseio se as crianças viriam, pois chovia desde 

a noite do dia anterior. Apesar de não estarem todas presentes neste último dia de 

oficina, a maioria estava e estimulamos a participação com harmonia. Contamos 

com a presença de cinco crianças. Ao começar a aula, deixamos o projetor ligado, 

deixamos os materiais necessários para a finalização do boi assim como os 

materiais em áudio e vídeo com a intenção deste último dia ser um dia de 

brincadeiras o tempo inteiro. Ou seja, uma aula em que elas pudessem aproveitar 

todos os materiais e conhecimentos que elas desenvolveram nas aulas anteriores, 

integrando assim, as linguagens artísticas: artes visuais, dança, música e artes 

cênicas. 

 Em princípio, ficamos um pouco apreensivas em buscar dar atenção às 

crianças e ao mesmo tempo aos retoques finais que seriam necessários fazer  com 

a utilização da cola quente para a junção do corpo do boi, com a cabeça, os chifres e 

as orelhas, além do reforço e enfeite no pescoço do boi com o TNT. Decidimos por 

uma de nós ficar com as crianças e a outra finalizá-lo, para as crianças não 

dispersarem e conseguirmos brincar com o boi pronto. 

 Neste momento, algumas estavam desenhando na lousa e outras no papel. 

Ao pedir ajuda para montar os tapetes do tatame, algumas com certa dificuldade 

buscaram ajudar, outras ficaram brincando em cima e ao redor dele. Foi explicado 

como encaixarmos cada parte do tapete e, para isso, tirarem os calçados e 

disponibilizá-los no canto da sala ao lado da porta  como já fazíamos nas aulas 

anteriores, porém alguns, ao invés de fazerem o que foi pedido, deixaram jogados 

no meio da sala. Com certa insistência conseguimos arrumar o tatame e deixar os 

calçados no canto da sala. 

 Antes de começar as brincadeiras, iniciamos com pulinhos lúdicos para nos 

soltarmos e um aquecimento corporal através de um conjunto de movimentos 

corporais do yoga. Apenas duas crianças se recusaram a repeti-los pela segunda 

vez e se sentaram. Apenas uma delas que não se concentrou neste início ao 

aquecer, sendo a mesma que não participou de praticamente nenhuma atividade 

sugerida e ficou desenhando até o final das brincadeiras. 

 Ao aquecermos, começamos as brincadeiras. A primeira delas foi 

desenvolvida através de apreciação em áudio e vídeo, porém várias crianças 
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buscavam aprender a brincadeira ao mesmo tempo deste reconhecimento inicial. Foi 

pedido para apreciarem antes da prática, mas a maioria não atendeu. Após apreciá-

la, fizemos uma roda e foi ensinado novamente passo a passo, para em seguida, 

fazê-la em dupla. Porém, como o grau de dificuldade da brincadeira é um pouco 

elevado para a realização dos movimentos e do canto ao mesmo tempo, elas foram 

se desanimando e assim partimos para outra brincadeira.  

 Com a dificuldade de algumas crianças se disponibilizarem em duplas para a 

realização da atividade, foi inserida uma brincadeira fora do planejamento, mas que 

ludicamente, através de áudio e vídeo, mostrava o que estava ocorrendo entre essas 

crianças na brincadeira anterior: enquanto uma queria brincar, a outra não queria, e 

vice-versa. Ficaram um pouco observando com certa timidez o que seria aquela 

brincadeira, já que expus ludicamente o que estas crianças estavam passando 

anteriormente, mas na repetição da brincadeira, foi disponibilizado os instrumentos 

percussivos e improvisamos junto com o áudio e vídeo, deixando-as mais à vontade, 

para aproveitarem o momento. Tanto que se soltaram, dançaram, tocaram e 

cantaram com esta nova brincadeira. Cada uma da sua maneira, espontaneamente, 

com improvisação, sem um ritmo ou passo definidos, como normalmente é proposto. 

 A brincadeira seguinte foi uma percussão corporal. Como algumas queriam 

continuar com os instrumentos musicais, foi pedido para disponibilizá-los em um 

canto que em seguida, iríamos utilizá-los. A percussão com o corpo foi realizada com 

certa tranquilidade, já que tinham experienciado outras brincadeiras de corpo. 

Apenas algumas crianças pararam de praticar por causa do momento em que 

aumentava a velocidade rítmica cuja brincadeira oscilava. Retornamos com os 

instrumentos musicais recicláveis que já havíamos feito, e retornamos a praticar a 

brincadeira em áudio e vídeo que ensina o passo e percussão do coco de roda. 

Todas participaram no seu tempo e com bastante concentração e sintonia. 

Até este momento, a Kalinka estava terminando de unir as partes do boi, e 

dando atenção para a criança que estava desenhando. Contudo, outras crianças se 

dispersaram e quiseram desenhar também. Como não era o planejado, e esperava-

se que seria um dia de brincadeiras, foi pedido para retornarem ao tatame para 

desenvolvermos outras brincadeiras. Não foi obtido tanto retorno delas, apenas uma 

que queria continuar as atividades sugeridas. Então, para agregar as vontades e 

necessidades presentes, colocamos alguns áudios e vídeos de escolha delas, 
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mesmo fora do esperado, enquanto desenhavam na lousa ou no papel, ou 

brincavam no tatame.  

Neste momento, terminamos os retoques finais do boi das duas turmas. Com 

o término do boi da turma da tarde ter ocorrido primeiro, colocamos à disposição 

para as crianças brincarem e ao mesmo tempo, colocamos músicas de repertório da 

cultura popular para estimular o imaginário criativo delas ao brincarem no boi. A 

maioria brincou com muito entusiasmo, unidade e senso de grupo  o que é 

necessário, pois o corpo do boi só caminha com a junção de duas ou três crianças, 

tanto pelo seu tamanho, como pelo seu peso. 

Assim que o boi da turma da manhã ficou pronto, este também foi 

disponibilizado para criarmos nossa brincadeira (FIGURA14). Enquanto algumas 

brincavam dentro do boi, outras apreciavam ou tocavam os instrumentos. Desta 

forma, houve o revezamento de entrar no boi, caminhar, dançar e girar dentro ele. 

Diversas vezes, o boi caiu no chão pelo contraste do peso da cabeça com o corpo. 

Além da estrutura interna do suporte de apoio das mãos não ter sido tão eficiente. 

Algumas improvisações para segurar o boi tiveram que ser realizadas pelas 

crianças, mas não foi motivo de impedimento do divertimento acontecer.  

 
FIGURA 14  BRINCANDO COM O BOI. 

   

FONTE: A autora. 

 

Nos minutos finais, sentamos em círculo no tatame e foi respondida a 

entrevista final (APÊNDICE 2). Deixamos claro que as perguntas seriam para o 

trabalho acadêmico, que respondiam somente se quisessem e foi pedido para 

respeitarem o tempo de fala do colega. Apenas uma das crianças não quis 

responder. De forma geral, foram claras e participativas, porém, a maioria respondeu 

de forma tímida, com poucas palavras e necessidade de explicar novamente e 

estimular o desenvolvimento de suas respostas. Com a chegada dos pais, as 
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crianças foram embora com os instrumentos percussivos e os desenhos feitos por 

elas. Por fim, a sala e os materiais foram organizados. 
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5 O QUE APRENDEMOS BRINCANDO? 

 

(...) se tivesse claro para nós que foi aprendendo que percebemos ser 
possível ensinar, teríamos entendido com facilidade a importância das 

experiências informais nas ruas, nas praças, no trabalho, nas salas de aula 
das escolas nos pátios dos recreios, em que variados gestos de alunos, de 

pessoal administrativo, de pessoal docente se cruzam cheios de 
significação. Freire (2002, p. 44) 

 

 Ao nos depararmos com a questão de onde surgiram as brincadeiras 

populares, especificamente, referente ao Cavalo Marinho, compreende-se que há 

um rico repertório cultural entre colonizadores e colonizados. Athayde (2010, p. 34) 

apresenta a explicação do figureiro26 Borba Mateus, que nos remete a versão da 

origem africana quando narra: 

 

Porque é uma tradição que vem de berço, de criança, dos ancestrais, vem 
dos escravos, dos negros da África, vem de Portugal. Este Cavalo-Marinho 
começou de Bumba Meu-Boi e hoje tá Cavalo-Marinho, (...) o Bumba Meu-
Boi tem pro lado da África, do Maranhão e do Piauí, mas aqui no 
Pernambuco tem só Cavalo-Marinho, porque Cavalo-Marinho é uma 
tradição que brinca, homem, menino e mulher, e todo mundo gosta. 

 

A brincadeira é mantida em espaço público, com uma roda composta da 

interação do público e por um banco de musicistas, com os seguintes instrumentos: 

rabeca, reco-reco, ganzá e pandeiro. Também há a presença dos brincantes que 

dançam com passos extremamente complexos, e os figureiros que compõem as 

cenas dramáticas. 

Este enredo acima descrito, compôs o cotidiano da oficina, seja na 

apresentação do tema, na apresentação inicial, como na construção do boi, na 

contação de estória e brincadeiras, sejam elas corporais, com os instrumentos e/ou 

com o boi ao estar pronto para brincar. 

 No começo das oficinas, seja na turma da manhã ou da tarde, houve uma 

interação mais tímida, retraída. Mas, percebe-se que quanto maior é a turma, há 

uma participação ativa e uma busca por resultados. Contudo, isso ocorreu quando 

estavam disponíveis e concentradas para realizarem as atividades. No grupo da 

manhã, que tem mais crianças, conseguimos terminar o mosaico, para construção 

                                                 
26 Figureiro(s) são participantes da brincadeira que botam a figura. (ATHAYDE, 2010, p. 1). 

Denominação para os brincantes, da manifestação do Cavalo Marinho, que se apresentam em cena 
com uma das diversas figuras, feitas a mão, que representam um personagem na brincadeira. 
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do corpo do boi, no primeiro dia. Isso gerou, de forma coletiva, um certo entusiasmo, 

pois sabíamos que teria uma nova atividade no próximo dia.  

Já o grupo da tarde precisou esperar mais uma aula para ver e ter essa 

sensação de etapa concluída, no que se refere ao mosaico pronto. Nesse sentido, 

com o grupo completo, a aula ficou mais dinâmica, com maior senso de coletividade 

e unidade por parte das crianças, e consequentemente, com menos repetição nas 

atividades, como por exemplo, na atividade de recortar e colar papéis para a 

colagem em mosaico.  

Em relação à segunda parte do processo criativo do corpo e da cabeça do 

boi, as duas turmas usufruíram bastante de seus potenciais artísticos. Tanto na 

cabeça como no corpo, a criação artística foi de livre escolha, incentivadas com 

pequenos estímulos, retoques e disponibilização dos materiais necessários. Na 

cabeça do boi, essa liberdade que a arte visual proporcionou se deu através da 

pintura, com o usufruto das cores e suas combinações, tamanhos variados de 

pincéis e detalhes que quisessem criar com as tintas para acabamentos finais.  

No corpo do boi, houve a mesma criatividade que ocorreu com a diversidade 

de acessórios disponíveis para enfeitá-lo e colorí-lo. Foram utilizadas miçangas, 

purpurinas e lantejoulas de diversos tamanhos, cores e espessuras.  

Neste momento, muito material caía no chão e na mesa, tanto que optamos 

por terminar a criação do corpo no chão e não mais na mesa. Já a cabeça e os 

chifres, tiveram todo seu processo de criação sobre a mesa, pela facilidade de 

manuseio e poder criar e observar melhor alguns detalhes no momento da pintura 

das crianças, como os olhos e o focinho do boi. Para elas pintarem estas partes 

citadas, foi necessário algumas intervenções e direcionamentos, assim como 

algumas ideias de acabamentos e retoques, mas a criação central foram delas, de 

ambas as turmas. 

O feitio e a brincadeira com o boi, sem exceção foi o que mais gostaram de 

praticar. Como responderam algumas crianças da Eu gostei da música, do 

 

Já a turma da tarde especificou, com unanimidade, as artes visuais presente neste 

processo, como explica uma delas: u gostei intar 

. 

Em relação aos instrumentos percussivos reciclados, assim como a cabeça 

do boi, buscou-se explicar como foi o processo inicial de construção. Pois, não 
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tínhamos muito tempo e elas já tinham desenvolvido neste semestre a técnica da 

papietagem em aulas anteriores, sendo o mesmo processo utilizado para a 

realização dos nossos instrumentos musicais.  

Nossas percussões, não tinham o mesmo acabamento e, muitas vezes, nem 

a mesma forma. Apenas alguns estavam mais parecidos, seja na técnica da 

papietagem, como na forma do material. Isso gerou um conflito inicial para a escolha 

de qual instrumento reciclável pintar. O motivo pelo qual isso se deu, foi mais 

perceptível ao longo do processo de utilização destas percussões nas aulas 

seguintes, pois várias crianças queriam brincar com o instrumento que tinham 

pintado, além de algumas quererem levá-los para casa.  

Como os bois iriam ficar na sala, para futuras reciclagens e brincadeiras, foi 

intencional inicialmente, que os instrumentos também permanecessem em sala, para 

serem utilizados em conjunto e restaurados quando necessário. Esta interação com 

a música, a dança e as brincadeiras fazem parte da cultura brincante. 

Assim como no Cavalo Marinho, durante toda a brincadeira, há a presença do 

banco, ou seja, dos musicistas. Enquanto os figureiros não estão trocando alguma 

cena engraçada ou amedrontadora, os brincantes estão dançando. 

 

A música no Cavalo Marinho, executada ao vivo, enriquece e dá vida a 
todos esses elementos. Mantém um mesmo ritmo durante a maior parte da 
brincadeira, com variações melódicas e de toadas

27
. As toadas e melodias 

acompanham as cenas, que se baseiam principalmente nas figuras e nas 
coreografias coletivas, com os galantes. (LEWINSOHN, 2009, p. 96) 

 

Como explicado acima, há as toadas nas brincadeiras, e em correlação com 

as brincadeiras da oficina, interessante ressaltar que, uma das crianças da manhã 

ao ser questionada do que gosta de brincar, respondeu: Gosto mesmo de brincar de 

cantar

instrumentos em que ela já tinha em seu repertório brincante individual. Também 

vale expor, que pelo fato de ambas as turmas terem uma disposição e desenvoltura 

aparentes em uma das brincadeiras com os instrumentos, ela se manteve em todas 

as aulas.  

Alguns instrumentos foram mais requisitados, como foi o caso do tambor de 

lata. Ao fazer a entrevista final, uma das crianças da tarde, respondeu que o que 
                                                 
27 No Cavalo Marinho, as músicas cantadas pelo banco (acompanhadas de instrumentos) são 

chamadas de toadas, classificação oposta à de loa que, por sua vez, representa versos cuja 
melodia é composta apenas pela voz. (GUARALDO, 2010, p. 26) 
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A intenção, a priori, em ter os instrumentos feitos disponíveis para brincarem 

em conjunto no percurso do semestre, foi sendo deixada de lado, já que várias 

crianças queriam levá-los para casa. Assim, no quarto e último dia de oficina, as 

crianças da turma matutina, por bastante insistência nas aulas anteriores, levaram 

as percussões que tinham pintado. Já na turma vespertina, não tiveram esta vontade 

com tanto afinco, portanto, os instrumentos ficaram para futuras brincadeiras em 

sala.  

De maneira geral, buscou-se ampliar o repertório percussivo de cada criança, 

ao se relacionarem com cada instrumento, já que foram feitos de materiais distintos.  

Essa construção ocorreu não só internamente, com a inserção de miçangas e 

pedrinhas, como também externamente, com as variadas formas, pesos e materiais 

de confecção que as embalagens proporcionaram. 

Nesse sentido, Leite (2015, p. 64-65) correlaciona a interação entre a 

imaginação, materiais diversos e apropriação cultural: 

 

Na natureza, as crianças são solicitadas a agir de dentro para fora, pois há 
apenas sugestões do que, como e por que fazer algo. Ao contrário dos 
brinquedos prontos, ou da televisão, que já possuem forma, função e 
conteúdo definidos, os elementos da natureza convidam a criança a agir 
ativamente no mundo, transformando a matéria a partir de sua imaginação e 
ação. Assim, de um tronco nasce um carrinho; de um sabugo, uma boneca; 
de uma folha de bananeira, uma cabana. Ao transformar a matéria-prima, a 
criança produz cultura. Ela cria um conjunto de símbolos, significados, 
representações que expressam seus sentimentos, ideias, desejos e 
contextos. Tanto nas comunidades quanto nas escolas, se percebe que a 
qualidade do brincar está necessariamente vinculada ao contato da criança 
com a natureza ou com os materiais não estruturados, como tecidos e 
caixas, que possibilitam a expressão do imaginário. 

 

Por mais que não conheciam as brincadeiras e o tema da cultura popular 

brasileira que foi desenvolvido na oficina, as crianças apresentaram um imaginário e 

repertório brincante, como presente na fala de algumas delas, ao responderem quais 

brincadeiras praticam no cotidiano, seja na escola, em casa ou na rua. Neste 

questionamento, elas responderam: e dançar, de pular, de fazer qualquer coisa, 

pular corda, dançar, de fazer ballet, brincar de barbie, de brincar com minha vizinha, 

-
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corda e esconde- ar 

corda, pedra-papel-  

Nas brincadeiras em roda, seja com percussão corporal seja, com os 

instrumentos percussivos recicláveis, como com as brincadeiras de mão em círculo e 

em duplas, houve a participação da maioria das crianças, tanto na turma da manhã, 

como na turma da tarde. Apenas algumas crianças que deixavam de participar para 

se sentarem no tatame ou numa cadeira. Sem um motivo aparente pela escolha de 

não participarem da atividade proposta, questionávamos sem muita intervenção, 

porém deixando claro que poderiam retornar à roda quando quisessem.  

Pois, para que haja a brincadeira em conjunto, o corpo tem que estar 

disponível. Assim, Alício Amaral28 corrobora com a explicação sobre os figureiros e 

suas figuras, no Cavalo Marinho, afirmando: 

 

A brincadeira tem uma vibração, uma frequência de energia que 

essas frequências, em que os figureiros, os brincadores fazem isso de 
forma consciente, 
Isso pode nos levar para outros lugares, dar outras cores de dentro para 
fora.  

 

Nesse sentido, embora as crianças não estivessem habituadas com tais 

brincadeiras, as duas turmas tiveram uma disposição e concentração considerável 

nestas atividades. Estas foram mantidas com a integração entre as linguagens de 

música, dança e canto. A relação das linguagens entre si foram estimuladas a cada 

repetição, desde os movimentos e em cada nova brincadeira. Processo esse que 

serviu tanto para que as crianças pudessem praticar um senso de coletividade, como 

para conhecerem um novo som ou uma nova expressão corporal e suas 

correlações. 

Viver em comunidade, com atitudes mais humanas nos levam à consequente 

emancipação de nossas ações, como possibilidade de dar atenção e valorizar as 

pessoas ao nosso redor. Assim, como afirma Leite (2015, 

criança conquista habilidades, competências e autonomia para realizar por si mesma 

aquela ação que outrora observou .  

Pode-se afirmar que a participação da maioria foi possível, mesmo com as 

complexidades em observar, imitar, concentrar e silenciar. Isto ficou mais claro na 
                                                 
28

 Alício Amaral é ator-pesquisador, dançarino, músico e fundador da Cia. Mundu Rodá. Disponível 
em: <https://www.youtube.com/user/AntonioCarlosNobrega>. Acesso em: 03 mar. 2016. 
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turma da tarde, pois a maioria delas respondeu na entrevista final, que o que 

acharam mais difícil nas atividades realizadas foi o momento das brincadeiras. Como 

podemos verificar na resposta de uma das crianças ao comparar atividades 

 

Porém, várias tiveram uma boa desenvoltura e buscaram se esforçar para 

acompanhar as brincadeiras. Como podemos verificar na resposta de uma criança 

da turma da manhã, ao responder que música e brincadeira foram as atividades que 

mais gostou de praticar.  

Leite (2015, p. 64), explica que, 

 

o brincar é um ato genuíno e intrínseco a essa fase da vida. Logo, as 
crianças brincam não porque um adulto ou uma instituição definiu que 
brincar é um conteúdo curricular importante, mas porque é a forma como ela 
expressa seus sentimentos, pensamentos e desejos. As brincadeiras, jogos, 
cantigas, brinquedos formam um conjunto de saberes e fazeres que pode 
ser compartilhado e ensinado de geração a geração (...). 
 
 

Pode-se verificar esta relação do brincar na infância com a resposta de uma 

das crianças da manhã, ao afirmar que: 

brinca, a gente só brinca no recreio, na educação física ou quando a professora 

. 

Contudo, nota-se que as linguagens de música e dança estão mais próximas 

das aulas de educação física e nos espaços livres, como no intervalo entre as aulas. 

Assim como verificamos na resposta de uma criança da turma da tarde, ao 

 na educação física 

é um monte, queimada (...) sentar em roda (...)   

  Já em relação às brincadeiras do cotidiano e às aulas de artes, estas estão 

mais relacionadas com a área das artes visuais, como afirma uma das crianças em 

tes quando a gente faz 

pintura. (...) a gente pinta, o que a professora manda, a gente usa tinta também.

(...) brinca com tinta, um monte de coisas para o dia das mães (...) ; 

construir coisas. Tinta. . rtes visuais.  

Na contação de estória do boi bumbá, as turmas compartilharam esta 

atividade com bastante apreciação das imagens e observação no conto. Enquanto 

houve a contação, elas desenhavam livremente, o que ajudou na concentração e no 

silêncio. Porém, apesar de estarem fazendo outra atividade, elas paravam em 
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alguns momentos de desenhar, para compartilhar algumas ideias sobre o conto.  

Assim, foi possível que houvesse uma interação durante este processo. Pois, 

quando sentiam de indagar ou fazer alguma colocação sobre o assunto, estimulava 

a observação e outros argumentos por parte das demais. Com a contação, foi 

possível apreciar um pouco mais da cultura popular. Além disso, foram visualizadas 

algumas imagens dos livros, e também, de outros bois da cultura popular por meio 

de pesquisa pela internet, com o intuito de desenvolver a imaginação para as 

próximas fases de criação e interação com o boi. 

A contação foi mais um momento de integração em um mesmo tema, entre as 

áreas das artes, tendo considerável repercussão para o caminhar do processo 

criativo tanto na construção do boi, como no corpo brincante de cada criança.  

Esta interação, está presente nas figuras do Cavalo Marinho, que entram na 

brincadeira para interagir com o público por meio de diversas linguagens artísticas, 

improvisações e emoções.  

Lewinsohn (2009, p. 115) complementa: 

Existem figuras
29

 e relações que se repetem, existe um vasto repertório de 
loas

30
, toadas, trupés, danças, gestos. Esse repertório é colocado em cena 

no momento em que o brincante entra na roda e, lidando sempre com o 
inesperado, constrói sua poética. (...) São figuras que suscitam, ao mesmo 
tempo, medo, susto e encantamento, como o Boi, que chega dançando 
lindamente e ao mesmo tempo corre para cima das pessoas, causando 
"alvoroço", correrias e risadas. (...). 

Este boi que encanta ao passar pelo público, também esteve presente em 

nossa última atividade prática ao brincar com o boi pronto, livremente, 

espontaneamente.  Para algumas crianças, vestir-se de boi foi algo natural e até 

orgânico, pois não houve comandos de como brincar e o que fazer pare estar no 

corpo desse boi. De todo o processo desenvolvido, foi o que mais nos possibilitou 

experienciar um campo sublime, ocasionado pelas artes brincantes.  

Tanto ao ouvir as músicas da cultura popular, como pela interação entre si de 

todos os participantes, com os objetos e com os repertórios experienciados pelo 

espaço. Não houve intrigas ao estarem no boi, por mais que o boi caísse, ou 

houvesse alguns passos mais descompassados, elas buscavam juntas levantar o 

boi e continuavam a brincadeira. Portanto, o brincar na infância coloca em situação a 

                                                 
29

 Figuras são tipos ou seres presentes na brincadeira. (ATHAYDE, 2010, p. 1) 
30

 Loas são versos (LEWINSOHN, 2009, p. 36) 
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subjetividade da experiência e dissolve o que está dentro e está fora de seu mundo 

presente.  

 

(...) as brincadeiras e manifestações populares extrapolam os valores 
utilitários, se encontram no ambiente das festas, onde se abre uma fenda no 
cotidiano. No momento da brincadeira, o tempo ganha outra dimensão, as 
relações ganham outro significado, todo o espaço é transformado e os 
participantes se colocam, ou são colocados em um outro estado. 
(LEWINSOHN, 2009, p. 28). 

  

 Nessa reflexão, nosso olhar para a brincadeira se amplia, como uma 

expansão da consciência, em estar presente aqui e agora, com animação e 

imaginação fértil. Lewinsohn (2009) acrescenta que esse estado de brincadeira 

pertence a um corpo que independentemente do seu cansaço físico e emocional da 

rotina, entra em uma outra esfera na qual é capaz de suportar muitos limites, 

passando horas em pé, dançando, cantando, tocando e brincando.  

Este contexto brincante foi possível a partir das vivências que elas 

perpassaram durante todo o processo de criação e que estimularam a nossa 

brincadeira. Algumas crianças, não vivenciaram estar no corpo do boi ou se fazer de 

boi, mas todas que não estavam dentro do boi pararam para ver o boi passar.  

Nestes momentos de interação, cabe avançar na reflexão sobre qual seria o 

lugar do educador, do educando e seu conceito. Tião Rocha31 indagava-se se seria 

possível ter um espaço onde a criança pudesse ser criança e fazer educação em 

baixo de um pé de manga, sem escola, sem estrutura física. E hoje, acredita que 

sim, caso haja bons educadores. E acrescenta o papel ativo e a importância de ser 

educador: 

aquele qu  

Em relação às entrevistas, houve uma considerável participação das duas 

turmas. A primeira entrevista foi realizada com a turma da tarde. Algumas crianças 

não queriam ou demoravam para responder as perguntas, enquanto outras se 

entusiasmavam demais, a ponto de não respeitarem o momento de escuta e 

resposta das demais. Por este motivo, a entrevista da gravação inicial, que ocorreu 

com a turma da manhã, seguiu uma sequência nas respostas. Assim, diferentemente 

da primeira entrevista transcrita - em que várias respostas não foram compreendidas 

                                                 
31

 Disponível em: <http://www.cpcd.org.br/>. Acesso em: 03 março 2016. 
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por completo, pelo fato de ter várias falas ao mesmo tempo em alguns momentos -, 

as demais transcrições foram melhor realizadas.  

Portanto, nitidamente, a cada transcrição realizada, o resultado de uma 

melhor compreensão e habilidade foi sendo superado. Tanto em explicar para as 

crianças antes da gravação começar, a importância em como realizarem suas 

respostas com simplicidade, sem ter uma resposta certa ou errada, como em 

compreenderem a necessidade de silenciarem  ao ouvir o colega.  

Também houve um esforço, a cada entrevista, em me colocar perante as 

crianças durante a gravação. Em diversas vezes as respostas das crianças não 

foram bem compreendidas, por não serem realizadas com objetividade e por não 

estarem tão concentradas. Pode ter ocorrido certa timidez, por parte de alguma 

delas, ou por falta de atenção, ou por estarem conversando com o colega, ou ainda 

por não buscarem ouvir o próximo. Assim, foi necessário aprimorar esta explicação 

antes de gravar e buscar ser correspondida durante todo o processo da entrevista.   

Com isso, as perguntas foram realizadas com maior ludicidade, e atenção 

para que as respostas das crianças não se prolongassem muito e não fugissem do 

tema. Ao estabelecer nossa presença para silenciarem e ouvir o colega, as 

entrevistas e transcrições foram tendo um melhor resultado. 
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6 CONSIDERAÇÕES FINAIS: EXPERIÊNCIAS DO IMAGINÁRIO BRINCANTE 

  

Após esta vivência ficou mais claro que todas as atividades experienciadas na 

oficina possibilitaram desenvolver a junção das quatro linguagens artísticas. Ou seja, 

mesmo com vários desafios, foi possível em um único tema realizar uma 

comunicação entre diversas áreas das artes.  

Este diálogo com as artes e suas brincadeiras, o ser humano busca desde 

pequeno, seja em estados mais sutis ou mais densos, mais ou menos expressivos. 

 

O fato de as crianças se expressarem por meio de múltiplas linguagens 
constitui desafio maior para aqueles que querem tornar seus olhares 
sensíveis e apurados para com o mundo das diversas infâncias e crianças; 
para aqueles que querem conhecer, reconhecer, experimentar e tentar ler 
essas diversas linguagens expressivas: musicais, corporais, lúdicas, 
artísticas, gestuais, verbais. (FRIEDMANN, 2015, p. 43). 

 

As linguagens artísticas presentes nas manifestações populares da cultura 

brasileira podem ser observadas em sala de aula, seja no recortar, colar, pintar, com 

o foco de criação no boi e dos instrumentos percussivos recicláveis, concretizando 

assim experiências nas artes visuais.  Podem ocorrer na participação da criação 

destes instrumentos musicais, contemplando por exemplo, práticas na área da 

música. Além disso, podem possibilitar uma conscientização, attravés dos materiais 

reutilizados no processo criativo, ao conversar com a área da educação ambiental. 

Ampliamos também, nosso repertório em brincadeiras, o que contempla não 

só a cultura popular e atual, mas também as linguagens artísticas inseridas no 

brincar, como a dança, o canto, a performance e as artes cênicas.  

O corpo foi estimulado por estes elementos brincantes, que interagem no 

espaço e com as demais crianças, com um certo ritmo, movimento, postura e 

compassos. Além das linguagens artísticas citadas anteriormente, trabalhamos 

outras áreas da arte, como as músicas da cultura popular e infantil que apreciamos e 

praticamos com os instrumentos percussivos que tocávamos em conjunto, 

desenvolvidas por meio de uma atuação lúdica que emergia no cenário da sala e na 

relação com o outro.  

Assim, foi notório que o imaginário brincante que construímos nas 

brincadeiras foi compartilhado, seja por elementos da improvisação ou por 

comandos definidos. Desde o primeiro dia de oficina, a busca em agregar os 
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saberes por meio das trocas de experiências foram intencionais, e assim, puderam 

ser sintetizados a cada etapa concluída.  

O imaginário criativo é natural da criança ao brincar, e necessita apenas de 

um pouco de estímulo do universo ao seu redor para dar concretude às suas 

maniza por meio dessa vida brincante das 

crianças. E, mais ainda, se a ela juntamos outra fonte de cria

(CRAEMER, 2015, p. 49). 

Nota-se isto, por exemplo, na resposta de algumas das crianças da turma da 

manhã na entrevista inicial ao afirmarem que cultura popular é 

 e outra criança da turma da 

tarde, afirmar que é icar brin  mesmo antes de 

começar as atividades práticas da oficina. 

Quando aplicamos a entrevista final (APÊNDICE 2), indagamos sobre qual 

linguagem artística desenvolvida tinham mais se identificado. Nas respostas da 

turma da tarde, a maioria respondeu que se identificaram com as artes visuais. 

Portanto, apesar de termos utilizado mais uma aula para terminar a tarefa e ter saído 

do planejamento, esta atividade de colagem foi importante para a interação e 

reconhecimento no processo de criação.  

Também é notória esta identificação, quando uma delas responde que colar é 

a atividade realizada que mais se parece com as atividades de artes que faz no 

cotidiano, seja na escola ou em casa. Em contraste, uma das crianças da turma da 

manhã responde que o que achou menos interessante nas atividades desenvolvidas 

foi colar. Percebe-se assim, que cada uma tem a sua desenvoltura ao se relacionar 

com as propostas artísticas e que mesmo sendo o mesmo planejamento, cada aula 

e criança são únicas e nem sempre correspondem com o mesmo entusiasmo e 

dedicação. 

Vale ressaltar, como acrescenta Antônio Nóbrega32, que o cotidiano, o 

momento presente, se recicla com a atualidade. Traz uma transformação na cultura 

do Cavalo Marinho. 

 

Com a modernidade, os figureiros vão se adequando ao imaginário 
presente, ou seja, a representação pode se transformando em outra coisa, 

                                                 
32 Antônio Nóbrega é multiartista nordestino, que dialoga em suas obras com o erudito, o popular e o 

contemporâneo. Disponível em: <https://www.youtube.com/user/AntonioCarlosNobrega>.  Acesso 
em: 03 março 2016. 
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como num motorista de carro, um homem que puxa carroça ou um catador 
de lixo...; isso mostra a atualização, a transcendência presente na 
brincadeira do cavalo marinho. Sendo assim, outras figuras vão deixando de 
aparecer como a do Pisa Pilão. 

 

Esta atualização do imaginário e cultura popular esteve presente em uma 

observação que a turma da manhã fez, ao final da entrevista em apresentar 

sugestões e ideias referentes ao boi que não tinha rabo, nem sombrancelha e que 

além desses detalhes, gostariam de fazer um chapéu para ele. Já a turma da tarde, 

concordou com a ideia da Kalinka em fazermos um boi pequeno para cada um nas 

próximas aulas. Portanto, segue este desafio em como arte-educanda estabelecer 

uma relação mais horizontal e resiliente ao planejar as próximas oficinas. 

Pode-se dizer que esta intenção em estimular a imaginação de cada criança 

para os saberes da cultura popular teve seu alcance, por ter sido permanente 

durante todo o processo teórico e prático do trabalho.  

Assim, este processo está em construção pois a partir da experiência foi 

possível reconhecer que para aflorar o processo artístico e imaginativo das crianças 

foi necessário recriar seus potenciais a todo instante levando em consideração o 

outro. 
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APÊNDICE 1 - ROTEIRO GRUPO FOCAL INICIAL 

 

1) Vocês gostam de brincar de que?  

2) Quais brincadeiras da cultura popular vocês conhecem? Já brincaram? 

3) Vocês brincam em roda na escola? E fora da escola? 

4) Quais brincadeiras têm na escola?  

5) O que de teatro, dança, música e artes visuais conhecem e desenvolvem no 

cotidiano. E na escola? 

6) Que brincadeiras gostariam de fazer? 

7) O que gostariam mais de falar? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



65 

 

APÊNDICE 2 - ROTEIRO GRUPO FOCAL FINAL 

 

1) O que mais gostaram da oficina? Por quê?  

2) O que foi mais interessante nas brincadeiras realizadas? E menos interessante? 

3) Alguma atividade foi feita com facilidade? E com dificuldade? Por quê? 

4) Qual linguagem artística mais se identificaram: música, artes cênicas, dança ou 

artes visuais? Por quê? 

5) Entre as brincadeiras realizadas, tem alguma(s) que se pareça(m) com outra(s) 

brincadeira(s) do cotidiano? Quais? 

6) Tem a intenção de brincar no dia-a-dia de alguma das brincadeiras realizadas 

dentro ou fora da escola? 

7) Vocês tem algo a mais para sugerir? 
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APÊNDICE 3  TERMO DE AUTORIZAÇÃO 

 
FICHA DE INSCRIÇÃO 

 
PROJETO CONHECENDO E VIVÊNCIANDO AS ARTES VISUAIS  

UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANÁ - SETOR LITORAL 
 

 
Dados da Criança: 
Nome:_____________________________________________________________ 
Data de Nascimento ___/____/_____ Idade:_________ Série:____________                                                                               
Endereço                 (Rua/Av.) ___________________________________________ 
N°___________ Bairro: _________________ 
CEP:_______________________ Fone: ____________________________ 
Cidade:______________________________________ 
 
Toma algum remédio regularmente? ( )Sim ( )Não Quais? 
___________________________________________________________________ 
Tem alergia? ( )Sim ( )Não  
A quê?_____________________________________________________________ 
 
Dados do responsável: 
Nome:_____________________________________________________________ 
Endereço : _______________________________________________________ 
Fone:________________________________ Celular: _______________________  
e-mail: |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_ 
 
Telefones de Urgência: Nome (grau de parentesco) : 
Telefone :_________________________________ /_______________________ 
 
Deixe outras observações que considere importantes sobre a criança ou os 
responsáveis no verso desta folha.  Autorizo a utilização de fotos tiradas no período 
do projeto para a divulgação das oficinas, no circuito acadêmico. 
 
Autorizo meu filho a sair da UFPR nas atividades que forem necessárias ao Projeto, 
previamente comunicadas através de bilhetes ou anotações em agendas. 
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APÊNDICE 4  PLANOS DE AULA 

 
 

PRIMEIRO DIA 
 
 
1. Identificação 
Carga horária: 02 horas 
Professor(a)/monitor(a)/Bolsista: Paula Goulart 
 
2. Objetivo geral 
Compartilhar saberes sobre a cultura brincante brasileira através da apresentação 
sobre o tema e da entrevista focal inicial. Praticar atividades artísticas referentes ao 
conteúdo por meio da integração das linguagens das artes visuais, música e dança. 
 
3. Conteúdo programático 
- Apresentação do tema/conteúdo; 
- Entrevista grupo focal inicial; 
- Feitio do boi; 
- Feitio de instrumentos percussivos recicláveis; 
- Brincadeiras corporais e em roda. 
 
4. Metodologia 
- Apresentação do tema: fotos e conversas sobre a cultura brincante; 
- Entrevista grupo focal inicial: gravação em roda por meio de perguntas e respostas 
dirigidas; 
- Feitio do boi: colagem em mosaico; 
- Feitio instrumento musical percussivo: pintura; 
- Brincadeiras: imitação/reprodução, áudio e vídeo. 
 
5. Recursos Didáticos 
Retro-projetor, caixa de som, netbook, gravador, tesoura sem ponta, cartolinas 
coloridas, cola líquida, pincéis, rolinhos, tintas e tatame. 
 
6. Avaliação 
Troca de percepções e sugestões grupais. 
  
7. Referências 
Grupo Triii  Chocolate. Disponível em: 
<https://www.youtube.com/watch?v=JzIlQDmoUUM>. Acesso em: 20 março 2017.   
Barbatuques Jogo do Tum Pá. Disponível em: 
<https://www.youtube.com/watch?v=eTo6OryqNdw>. Acesso em: 20 março 2017.   
Rabequeiros de Pernambuco  Rabequeiros de Pernambuco (Duplo Completo). 
Disponível em: <https://www.youtube.com/watch?v=Qt8maLe_BYs&t=2700s>. 
Acesso em: 20 março 2017.   
Percussão Iniciante com profa. Flora Poppovic  Instituto Brincante 
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SEGUNDO DIA 
 
 
1. Identificação 
Carga horária: 02 horas 
Professor(a)/monitor(a)/Bolsista: Paula Goulart 
 
2. Objetivo geral 
Experienciar criações artísticas através da cultura popular brincante. 
 
3. Conteúdo programático 
- Feitio do boi; 
- Brincadeiras com os instrumentos percussivos recicláveis; 
- Brincadeiras corporais e em roda. 
 
4.Metodologia 
- Feitio do boi: colagem de indumentárias e pintura; 
- Brincadeiras com os instrumentos percussivos recicláveis: estímulo rítmico e 
expressivo por meio da imitação/reprodução e com recurso de áudio e vídeo; 
- Brincadeiras corporais e em roda: imitação/reprodução, áudio e vídeo. 
 
5. Recursos Didáticos 
Retro-projetor, caixa de som, netbook, cola líquida, miçangas, lantejoulas, 
purpurinas, pincéis, rolinhos, tintas e tatame. 
 
6. Avaliação 
Troca de percepções e sugestões grupais. 
 
7. Referências 
Palavra Cantada  Ciranda de Coco. Disponível em: 
<https://www.youtube.com/watch?v=T18tbTP2u_o>. Acesso em: 20 março 2017.   
Comadre Florzinha  Comadre Florzinha  1999. Disponível em: 
https://www.youtube.com/watch?v=p06MQbwEwV0>. Acesso em: 20 março 2017. 
Naná Vasconcelos  Batuque nas Águas. Disponível em: 
<https://www.youtube.com/watch?v=aGo6SEPXRB8&t=284s>.  
Naná Vasconcelos - Sou do Bem. Disponível em: 
<https://www.youtube.com/watch?v=2GRvyKdOOvc>. Acesso em: 20 março 2017.   
Percussão Iniciante com profa. Flora Poppovic  Instituto Brincante. 
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TERCEIRO DIA 
 
 
1. Identificação 
Carga horária: 02 horas 
Professor(a)/monitor(a)/Bolsista: Paula Goulart 
 
2. Objetivo geral 
Criar e brincar através do desenvolvimento do imaginário criativo perante contação 
de estória e apreciação de imagens do boi da cultura popular brasileira. 
 
3. Conteúdo programático 
- Feitio do boi; 
- Brincadeiras com os instrumentos percussivos recicláveis; 
- Brincadeiras corporais e em roda. 
 
4. Metodologia 
- Feitio do boi: colagem de idumentárias e pintura; 
- Brincadeiras com os instrumentos percussivos recicláveis, corporais e em roda: 
criação rítmica e expressiva por meio do estímulo sonoro e corporal com recursos de 
áudio e vídeo. 
 
5. Recursos Didáticos 
Retro-projetor, caixa de som, netbook, cola líquida, miçangas, lantejoulas, 
purpurinas, pincéis, rolinhos, tintas e tatame. 
 
6. Avaliação 
Troca de percepções e sugestões grupais. 
 
7. Referências 
Barbatuques  Tum Pá. Disponível em: 
https://www.youtube.com/watch?v=pGrJUkpswPI>. Acesso em 20 março 2017. 
Palavra Cantada -  Ciranda de Coco: 
<https://www.youtube.com/watch?v=T18tbTP2u_o>. Acesso em 20 março 2017. 
Palavra Cantada  Yapo. Disponível em: 
<https://www.youtube.com/watch?v=rcBvsH7jqnc>. Acesso em 20 março 2017. 
Renata Rosa  Zunido da Mata. Disponível em:  
<https://www.youtube.com/watch?v=ASqAzYxjTZc>. Acesso em 20 março 2017. 
Nelson da Rabeca  Eu Vou Chegando. Disponível em: 
<https://www.youtube.com/watch?v=2fmUBBXTgtw>. Acesso em 20 março 2017.   
Samba de Coco Raízes de Arco Verde  Acorda Criança. Disponível em: 
<https://www.youtube.com/watch?v=O3XzuXBnVOs>. Acesso em 20 março 2017.   
Percussão Iniciante com profa. Flora Poppovic  Instituto Brincante 
MELLO, Roger. Bumba meu boi bumba. 2. ed. Rio de Janeiro: Agir, 2003. 
FOOT, Newton. Abre alas que eu quero passar: conversando sobre festas 
populares. 1. ed. -. São Paulo: Escala Educacional, 2008. 
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QUARTO DIA 
 
 
1. Identificação 
Carga horária: 02 horas 
Professor(a)/monitor(a)/Bolsista: Paula Goulart 
 
2. Objetivo geral 
Brincar com o boi e com os instrumentos percussivos recicláveis por meio da 
integração das linguagens artísticas e do reconhecimento da manifestação da 
cultura popular brincante. Compartilhar os saberes experienciados. 
 
3. Conteúdo programático 
- Brincadeiras corporais, em roda, com o boi e com os instrumentos musicais 
recicláveis; 
- Entrevista grupo focal final. 
 
4. Metodologia 
- Brincadeiras corporais, em roda, com o boi e com os instrumentos musicais 
recicláveis: criação rítmica e expressiva por meio do estímulo sonoro e corporal por 
meio do canto e recurso de áudio e vídeo; 
- Entrevista grupo focal final: perguntas e respostas dirigidas com gravação em roda. 
 
5. Recursos Didáticos 
Retro-projetor, caixa de som, netbook, gravador e tatame. 
 
6. Avaliação 
Troca de percepções e sugestões grupais. 
 
7. Referências 
Palavra Cantada  Sim Não. Disponível em: 
<https://www.youtube.com/watch?v=Wm7Tbs34iEM>. Acesso em 20 março 2017. 
Grupo Triii  Tamborês. Disponível em: 
<https://www.youtube.com/watch?v=Fn09odR1RFQ> Acesso em 20 março 2017. 
Grupo Triii no Quintal da Cultura  Pão. Disponível em: 
<https://www.youtube.com/results?search_query=grupo+triii+pao>. Acesso em 20 
março 2017. 
Mestre Ambrósio  Mestre Ambrósio  1996. Disponível em: 
<https://www.youtube.com/watch?v=3J27buBXozI>. Acesso em 20 março 2017. 
Percussão Iniciante com profa. Flora Poppovic  Instituto Brincante 


