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Resumo 

O presente artigo tem por objetivo discorrer sobre saberes e práticas realizadas na oficina “Corpo e canto 
em roda:”, oferecida a alunos da terceira idade através do projeto de extensão - CPII aberto à terceira 
idade, do Colégio Pedro II/ Rio de Janeiro. O fio condutor para esta reflexão se dá pela construção de 
um pensamento sobre a experiência com a arte - enquanto poética do corpo e do canto, a partir da 
referência do sentido brincante, presente nas manifestações da cultura popular brasileira. Tendo como 
referencial o pensamento de Jorge Larrosa sobre os saberes da experiência, além de fundamentos sobre 
o corpo brincante na cultura popular, o artigo irá percorrer um caminho onde diálogos, memórias, afetos 
e sentidos se entrelaçam, apontando a arte enquanto experiência brincante, como um lugar de 
potencialização do humano; seja em qualquer formato de ensino ou idade.  
 
Palavras chave: corpo.experiência.brincante  
 
 
Introdução  
  

Iniciar uma reflexão sobre os saberes e as práticas realizadas na oficina “Corpo e canto 

em roda”, bem como discorrer sobre seus fundamentos, aponta para um resgate de memórias 

vividas na infância, como um ponto de partida para uma  escrita sensível, que dialogue com o 

que se pretende aqui dar relevância – experiências, sentidos e afetos. Tais memórias 

transportam imagens, materialidades e sonoridades que traduzem uma sensação de conexão e 

presença no corpo. A lembrança de uma integração à natureza em meio as brincadeiras no 

quintal do avô, onde as mãos se misturavam com a terra, colhiam folhas, pedrinhas, galhos e 

iam preenchendo um mundo de invenções; deixaram um registro de uma imersão naqueles 

gestos; de uma entrega àqueles movimentos. Era como se a vida se resumisse àquela 

experiência; onde não havia separação entre corpo, gesto e invenção. A mesma entrega se 

repetia na escuta de canções e histórias que ouvia da mãe e nas brincadeiras de inventar suas 

próprias melodias; assim como nos gestos dos brinquedos cantados. Tais memórias me afetam 

ainda hoje e permanecem presentes em meu percurso como artista e arte-educadora, 
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contribuindo aqui para apontar sobre a relevância dessas vivências como um lugar constituidor 

de sentidos e saberes.  O brincar da criança é um campo de entrega a um fazer de múltiplas 

invenções, que acontecem por uma presença enraizada e integradora de sentidos.  

Criando um atravessamento com a proposta da oficina, podemos pensar que as 

manifestações da cultura popular – como coco, ciranda, cavalo marinho, entre outras, 

possibilitam que este mesmo sentido brincante, permaneça presente ao longo da vida adulta, 

nos apontando que esta experiência, não se restringe somente à infância; mas sim, é lugar de 

identidade  e potencialização do humano. A cultura popular é o “brinquedo” do adulto e isto se 

evidencia na própria autodenominação dos artistas populares, integrantes dos mais diversos 

folguedos existentes em nosso país - eles se dizem brincantes. Como consta no texto de 

apresentação do Instituto Brincante (2019) – Instituto localizado em São Paulo, criado pelo 

multiartista Antônio Nóbrega2, e que tem as manifestações da cultura popular como referência: 

“Brincante é o modo como os artistas populares se autodenominam: ao realizar um espetáculo, 

eles dizem que vão "brincar". 

Este sentido brincante, vigente nas diferentes manifestações da cultura popular, é a 

principal referência das práticas realizadas na oficina, além de ser o fundamento da criação da 

proposta. Vejamos o que nos aponta Manhães (2010):  

 
A palavra ‘brincadeira’ também pode ser chamada de brinquedo ou folguedo, 
é a manifestação, o ato da cultura popular brasileira, em que circulam variadas 
linguagens como a música, canto, dança, ritmo, jogo, teatro, além de uma 
plasticidade marcada no colorido e brilho das indumentárias. Faz parte de um 
contexto social e religioso específico, em que cada brincante tem seu 
compromisso e função dentro da ‘brincadeira’. Os brincantes são aqueles que 
brincam, se divertem, são aqueles que tem o compromisso de ‘segurar e 
sustentar’ a brincadeira ano a ano, são os integrantes dessa irmandade coletiva, 
são os indivíduos que participam criativamente da sua atuação, fazendo da 
encenação uma brincadeira popular, em que a comunicação com o público é 
fundamental... (MANHÃES, 2010, p.1) 

Podemos, portanto, pensar neste sentido do brincante, como sendo um sentido de 

presença, dado por uma conexão entre ser, fazer e sentir, a partir da imersão em uma 

experiência. Neste ponto, Jorge Larrosa (2001) nos ajuda na compreensão dos saberes que se 

constituem através da vivência de uma experiência, posicionando esta, como premissa para o 

lugar do conhecimento; do aprendizado. Viver uma experiência, segundo Larrosa, (2001) é se 
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deixar ser afetado, permitindo espaço para que o corpo seja tomado por algum acontecimento 

externo a ele mesmo.  

 Assim, o objetivo principal da oficina é oferecer espaço para práticas que possibilitem 

esta vivência, a partir da integração das linguagens da música (canto) e da expressão corporal 

(corpo).  

Apesar da oficina ser oferecida dentro de uma escola formal de ensino básico, o espaço 

onde ela se insere, aponta para o ensino de arte não-formal, pois a oficina faz parte do projeto 

de extensão “CPII aberto a terceira idade”, estendendo-se, portanto, a comunidade externa do 

colégio.  Deste modo, cabe ressaltar a importância da diversidade dos formatos existentes 

dentro do âmbito do ensino da arte, possibilitando que diferentes alunos, de diferentes 

realidades, sejam contemplados pela potência da arte como linguagem, conhecimento e campo 

de transformação social.  

 

Desenvolvimento 

 A criação de uma oficina de canto e expressão corporal direcionada a alunas (os) da 

terceira idade, surge tendo como campo de referência as manifestações da cultura popular 

brasileira – principalmente o coco e a ciranda. Tal enfoque se deu como uma busca para 

fundamentar as aulas em alguns princípios que norteiam estas manifestações; como a não-

separação entre as linguagens artísticas, a construção de um lugar de identidade e 

pertencimento, e o sentido brincante inerente. Este sentido, que já se mostra pelo próprio modo 

como os artistas populares se auto denominam, se apresenta como um eixo norteador da 

proposta, embasando as dinâmicas das aulas.  

Outro princípio de referência é o sentido da roda, que aparece na própria denominação 

da oficina: “Corpo e Canto em roda”. Muitas danças de diferentes regiões do Brasil, constituem-

se em roda (como a ciranda, o jongo e o coco). O modo estruturante dessas dinâmicas, 

pressupõe o princípio da coletividade e da conexão. O que pode parecer a princípio, somente 

um formato para o movimento se dar, possui em si, algo profundo e significativo, que é a 

estruturação de um modo de saber, que acontece a partir do outro; com o outro; de modo 

orgânico e fluido.  Assim, o movimento em roda diz muito sobre os saberes presentes nessas 

manifestações e no modo como seus conhecimentos são vivenciados e transmitidos. Esta 

concepção de ensino/aprendizagem dado pela oralidade, através de trocas entre o próprio grupo, 

permeia toda a concepção das propostas das aulas. 



 Estar em roda vai muito além de unicamente um modo de organização dos corpos, trata-

se da compreensão de que a vivência em coletividade, possibilita que o movimento de um corpo 

reverbere no outro e que o aprendizado de um corpo, seja o aprendizado do outro, e que cada 

gesto que surja, seja integrado ao trabalho, fazendo parte do processo de aprendizagem de cada 

uma (0).  

Partindo de tais princípios, sem se prender a uma repetição estereotipada de passos ou 

formatos rígidos (mas sim criando diálogos e possíveis ressignificações de movimentos e 

cantos), buscou-se trazer para o ensino da arte, este campo tão rico de saberes, que é o das 

manifestações de nossa cultura popular.  

  A palavra brincar em seu sentido etimológico, diz sobre vínculo (2018). Assim, um 

corpo brincante seria um corpo que se expressa no mundo através da criação de vínculo e 

conexão. Mas qual seria exatamente esta conexão? Podemos apontar que se trata de uma 

conexão entre corpo e gesto criativo. Entre ser e fazer. Uma imersão em um gesto; em um 

movimento que se traduza como sentido, ou seja, como identidade e presença.  

 Para aprofundarmos o olhar sobre o movimento de um corpo brincante se faz necessário 

pensarmos sobre este vínculo, ou seja, sobre este modo próprio de presença no mundo. Podemos 

aqui apontar, que se trata da vivência de uma experiência. A palavra experiência, em sua 

origem, diz sobre uma travessia; sobre ir além de uma existência limitada (2001). Podemos 

olhar para este limite, como sendo o modo habitual de nos relacionarmos com o mundo, em 

nosso cotidiano. O modo onde vivenciamos as ações de forma automatizadas, sem conexão, ou 

seja, sem vínculo.  Essas são as vivências que se fazem dominantes em nossa sociedade 

moderna, onde o sentir e a abertura para a contemplação, são compreendidos como algo de 

menor importância, desnecessário e não-produtivo.  

 Larrosa (2001) nos apresenta uma concepção sobre os saberes de experiência, que 

amplia nosso olhar sobre os modos de nos relacionarmos com o mundo.  Larrosa (2001), nos 

diz, que enquanto sujeitos modernos - onde a busca por informações, a demanda por opiniões, 

a falta de tempo e a hiperatividade são comportamentos dominantes, não encontramos espaço 

para que algo nos afete e nos mobilize; ou seja, para a vivência de uma experiência: “A 

experiência é o que nos passa, o que nos acontece, o que nos toca”. (Larrosa, 2001). Seguindo 

no que diz o autor, é preciso que um outro modo de relação com o mundo aconteça, para que 

uma experiência possa de fato se dar:  

 



A experiência , a possibilidade de que algo no aconteça ou nos toque, 
requer um gesto de interrupção, um gesto que é quase impossível nos 
tempos que correm: requer parar para pensar, parar para olhar, parar 
para escutar, pensar mais devagar, olhar mais devagar, e escutar mais 
devagar; parar para sentir, sentir mais devagar, demorar-se nos detalhes, 
suspender a opinião, suspender o juízo, suspender a vontade, suspender 
o automatismo da ação, cultivar a atenção e a delicadeza, abrir os olhos 
e os ouvidos, falar sobre o que nos acontece, aprender a lentidão, escutar 
aos outros, cultivar a arte do encontro, calar muito, ter paciência e dar-
se tempo e espaço. (LARROSA, 2001, p.24) 
 

Dentro desta concepção, é possível relacionar a vivência de um corpo brincante, com 

este sentido de experiência; pois o vínculo constituído no gesto do brincar, pressupõe esta 

mesma entrega; esta mesma relação de se expor; de se concentrar; de estar disponível; de 

travessia; de cultivo; de contemplação e de se abrir a um outra temporalidade - o que se difere 

inteiramente da forma  vigente na sociedade moderna; onde o fazer, o produzir e o agir são as 

ações impulsionadas e dominantes.  

Uma experiência só acontece no tempo da interrupção; no tempo onde há espaço para o 

sentir e para uma abertura que permita que a própria experiência se dê. É preciso se dispor; se 

expor a vida, para que este encontro entre corpo e algum movimento que o afete, se reverbere 

como vínculo; como presença vinculada ao próprio gesto.  Podemos então dizer, que a 

experiência do corpo brincante se constitui deste modo, pela conexão entre seu fazer e seu modo 

de se dispor àquela vivência.   

Assim, este modo de constituição de saberes, dado pela experiência do brincante, se deu 

como prática nas aulas da oficina, buscando sempre oferecer espaço para que através do cantar 

e do movimento expressivo do corpo, experiências de entrega e conexão, pudessem acontecer 

para cada aluno (a); respeitando o tempo e o processo de cada um (a).  

.  

 

 

 

 

 

     Fig 1. Alunas dançando em roda durante uma aula da oficina. Rio de Janeiro- RJ. Agosto de 2019. 



Ainda sobre o corpo brincante, vejamos o que diz Manhães (2010) em seu artigo “A 

performance do corpo brincante”: 

 
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 dos 
tambores e canções que pontuam as pulsações dos movimentos, com uma 
percussão que dita o ritmo do pé no chão. 
Podemos pensar nesse corpo como estrutura física, que se locomove com os 
pés no chão, criando uma espécie de enraizamento, relação intensa com o solo 
ou como um corpo o afetivo que acolhe memórias, trazendo marcas da 
natureza simbólica, expressando sua experiência enquanto ser humano, a 
partir de sua movimentação corporal e desenvolvendo uma linguagem 
específica.  
(MANHÃES, 2010, p.3)  

 
Podemos notar que a autora nos traz a compreensão do quanto o corpo do brincante é 

um corpo que se move a partir do que o afeta e não o contrário. Assim como posiciona Larrosa 

(2001) é preciso que haja o tempo da espera, da imersão, da escuta; o tempo de se disponibilizar 

a algo externo a si mesmo, para que uma experiência de fato aconteça. Não se trata de um fazer 

e de um agir sem essa temporalidade da abertura e da escuta. Manhães (2009) nos mostra 

exatamente este lugar do brincante, como movimento de resposta– ou seja, o brincante se move 

como reverberação ao que o afeta e não como algo a priori. Seu movimento é uma experiência 

poética dada no corpo, enquanto lócus de inventividade, integração e liberdade. Do mesmo 

modo, seu enraizamento, diz da presença de um corpo-terra, que para se dispor e ser abertura; 

para que algo o afete – neste caso, o ritmo dos tambores, a melodia das canções, é preciso que 

sua presença seja sentida como conexão entre cada parte de seu corpo, bem como da integração 

com o chão; pela pisada de seus pés. Um espaço que possibilite uma contemplação e uma 

experiência de inteireza com o próprio corpo, cria um campo para que a vivência da experiência 

brincante se dê.  

Dentro deste diálogo entre corpo brincante e os pressupostos para uma experiência se 

dar, construiu-se também uma ponte entre o corpo e os elementos da natureza, a partir da 

referência de Piorsky (2016). Através do vínculo existente entre nossa própria materialidade 

corpórea e a natureza, foi proposta a investigação de gestos, movimentos e percepções que 

apontassem esta relação com a terra, fogo, ar e água.  

Pensar no corpo enquanto presença que se expõe a experiência, pressupõe um 

enraizamento; uma conexão de cada corpo - que é único; com aquele momento da aula; ao 



instante daquela vivência. Neste sentido, criar consciência a cada gesto e movimento, se torna 

um convite para que um espaço de atenção e contemplação se dê.  

Neste processo de conscientização corporal foi proposto que cada aluno(a) se 

expressasse ao seu modo, buscando relacionar seu movimento a qualidades de cada aspecto dos 

elementos da natureza. Assim,  o convite foi o de criar movimentos , percebendo e brincando  

com as sensações do corpo, criando relações com as feições da terra – pensando em nossa parte 

óssea,  que nos trazem estruturação e base, nas feições da água – que compõe nosso corpo e se 

manifesta no quanto de flexibilidade e fluidez podemos expressar, das feições do fogo – pelo 

quanto de calor possuímos em nós, regulando nosso ritmo interno, e das feições do ar – que 

respiramos e expiramos, nos possibilitando a integração ao próprio fluxo da vida.  

 Piorsky (2016), em seus estudos sobre o brincar livre da criança, apresenta os quatro 

elementos da natureza como base de suas investigações, buscado evidenciar o que de terra, 

água, fogo e ar existem tanto nos brinquedos em si, quanto nos desdobramentos de imaginações 

e invenções do brincar da criança.  

O pensamento de Piorsky (2016), dialoga com a oficina, nesta relação entre corpo e suas 

feições com a natureza, no que tange a consciência e expressão corporal. A atenção, a escuta e 

a conscientização do próprio corpo, também se tornam campo de investigação para a vivência 

de experiências, que se desdobram como experiências brincantes; explorando movimentos com 

espontaneidade, fluidez e presença. Vejamos o que nos aponta o autor:  
 
Como primeiro chão de trabalho, proponho a materialidade do 
brinquedo e o gesto do brincar que se fazem brincadeira ao carregar, 
como sustentação ou fonte de expressão, um inconsciente: os quatro 
elementos da natureza. Se bem observado, é possível detectar 
linguagens, corporeidades, materialidades e sonoridades do brincar 
associadas a esse inconsciente natural que mora no imaginar e, 
constantemente, se mostra no fazer das crianças.  

    (PIORKY, 2016, p.19) 
 

Vemos que o autor retira da própria materialidade dos elementos da natureza, os 

aspectos que se desdobram pelo inconsciente e imaginário no brincar da criança. Esta relação, 

atravessa a proposta da oficina, nas possibilidades expressivas e brincantes que a feição 

corpo/natureza oferece, bem como um campo de cultivo de uma consciência corporal e de uma 

temporalidade do cuidado, da escuta e da atenção consigo mesmo.   O corpo como um lugar em 

si mesmo e ao mesmo tempo como travessia para o cultivo de seus aspectos implícitos; como 



criação de sentido e de presença.  Investigar tais sentidos, constituindo espaço para expressão 

de cada corpo presente, se deu como um processo significativo, construído ao longo das aulas.  

Além do trabalho com o corpo a partir das relações citadas, o canto se entrelaça a oficina 

de modo integrado as expressões corporais; dialogando com os folguedos populares, que não 

separam as linguagens em suas manifestações – há uma integração orgânica entre dança, canto, 

encenações e visualidades. Assim, não se trata da  abordagem do canto coral, onde as músicas 

são apresentadas e ensaiadas a partir da priorização de uma técnica específica ou a partir da 

leitura de uma partitura; mas sim de um cantar fluido,  baseado na escuta, na oralidade, 

integrado ao movimento do corpo, expresso em coletividade e que se manifeste em conexão 

com o sentido brincante. Trata-se de possibilitar que corpo e canto se entrelacem e sejam lugar 

de experiência sensível, poética e brincante; como um campo de vinculação consigo mesmo e 

com o outro e como potência de experiênciação e de conexão com a vida. Como dito no 

documentário Tarja Branca, a revolução que faltava, (2014) “Brincar é usar o fio inteiro de cada 

ser." O cantar da oficina é um cantar-vínculo-corpo-brincante.  

As canções trabalhadas nas aulas foram sempre apresentadas através de dinâmicas com 

o violão ou com pandeiro, buscando priorizar a relação com o corpo e com a memória oral, em 

detrimento da leitura/escrita da letra da canção, ou do aprendizado separado do movimento 

corporal. O formato de pergunta e resposta, assim como a repetição cíclica dos versos - 

características que marcam o modo como o canto acontece na cultura popular – foi o modo que 

se deu o aprendizado das canções, tornando a memorização dos ritmos e versos, uma 

experiência ampla e significativa, vinculada a expressão corporal e preenchida de sentido.  

As canções “Minha ciranda”, de Lia de Itamaracá (2019) e “Beber da fonte”, de Aurinha 

do Coco (2018) fizeram parte do repertório das aulas, sendo trabalhadas no grupo entre ritmo, 

corpo e canto; apresentando os ritmos da ciranda e do coco, respectivamente, além de apontar 

para a referência destas duas compositoras tão significativas para a cultura popular nordestina, 

que além de cantadoras e artistas brincantes, são exemplos de mulheres que possuem grande 

vivacidade e que realizam suas potencialidades através de suas poéticas.  

Além de canções destas compositoras, buscou-se incluir um repertório que viesse das 

memórias afetivas musicais de cada uma (o). A proposta se deu como um convite para que as 

(os) alunas (os) tentassem relembrar as canções que ouviam em suas infâncias; como um 

mergulho em suas próprias lembranças. Uma das alunas nos presenteou com um canto de 

trabalho que sua avó portuguesa cantava na colheita de milho. Sua canção-memória se integrou 



ao repertório do grupo, desdobrando-se como criação coletiva entre gestos e múltiplas vozes. 

Em todos esses atravessamentos de afetos, memórias e sentidos, o princípio brincante se fez 

presente; como expressão de inteireza, espontaneidade, alegria e troca com o outro.   

O documentário Tarja branca – A revolução que faltava (2014) do diretor Cacau 

Rodhen, narra de modo sensível sobre a importância do brincar ao longo da vida, apresentando 

depoimentos de pessoas de diferentes áreas do conhecimento - educadores, artistas, 

psicanalistas, pesquisadores, que fundamentam sobre a relevância da vivência do sentido lúdico 

na vida, posicionando que tal vivência, não se restrinja somente ao lugar da infância. A oficina 

“Corpo e canto em roda”, compartilha desta crença, constituindo-se como um lugar para que 

esta vivência seja experienciada e explorada em suas múltiplas possibilidades.   

O sentido de cura, presente no próprio nome do documentário - já que faz alusão a tarja 

de medicamentos, consiste na compreensão de que há uma doença coletiva de desconexão entre 

o próprio corpo e nosso sentido existencial, na sociedade moderna em que vivemos. O ritmo 

acelerado, a demanda pelo consumo e por um pensamento de que é preciso sempre produzir, 

fazer, agir, exclui o tempo da contemplação, de ouvir o corpo, de sentir, de saber esperar, de se 

deixar ser afetado.  Vivemos uma fragmentação entre o que fazemos, sentimos e pensamos, 

distanciando-nos de nosso potencial de criação e transformação da nossa própria realidade e a 

do mundo.  O campo da arte nos reconecta a nossa potencialidade inventiva, o que nos constitui 

enquanto humano e nos possibilita integração à vida. 

 Podemos, portanto, pensar, que um corpo brincante se move por conexão, integração e 

leveza, e não por uma repetição conduzida, por automatismo ou arbitrariedade. Seu movimento 

é um desdobramento de seus afetos, o que cria vínculo e identidade.  Brincar é sentir corpo e 

movimento como um só lugar. Neste sentido, a experiência da arte como experiência brincante 

se coloca como um campo de cura e de pertencimento - não só a si mesmo e a própria vida, mas 

também a dinâmica com o outro e com o coletivo, mostrando-se ser um lugar de extrema 

importância para os alunos (as) que vivenciam a chamada terceira idade da vida.  

 
Considerações finais  
 

A proposta da oficina “Corpo e canto em roda” se fundamenta principalmente no 

princípio brincante, inerente das manifestações da cultura popular brasileira. Nos múltiplos 

folguedos existentes em nosso país, como coco, ciranda, cavalo marinho e tantos outros, seus 

artistas são brincantes; carregando no próprio corpo o lugar da experiência que o pensamento 



de Larrosa (2001) nos aponta; como sendo o que nos acontece quando nos deixamos ser 

afetados. Além disto, o princípio da oralidade como forma de constituição de saberes, atravessa 

toda a dinâmica das aulas, bem como o aprendizado que se dá através do movimento do outro; 

como afeto, diálogo e experimentações.  

A oficina busca ser um espaço de práticas que possibilitem que a experiência com a arte, 

através da integração do corpo e do canto, se dê como expressão de uma presença disponível, 

leve, espontânea e criativa. Além disto, faz-se de grande relevância para a construção de 

cidadania e formação cultural dos alunos (as), que os saberes da nossa cultura popular sejam 

contemplados e valorizados na educação, seja em qualquer formato de ensino.   

A oficina teve início em março de 2018 e estende-se até o momento atual buscando ser 

campo fértil de experiências potentes e integradoras entre arte, educação e cultura popular.  
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