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Í N D I C E



A P R E S E N TA Ç Ã O

Se te perguntassem qual é a essência do Alana ou o que a 

Borboleta Amarela diz, o que você responderia? 

Provavelmente, muitas e diversas serão as respostas. Talvez 

por ser o Alana de natureza intangível. Trabalha entre o limiar 

do visível e do transcendente. Dos direitos humanos, da edu-

cação, da cultura a novas formas de bem viver. Sonha futuros, 

construindo pontes. 

Anos atrás, uma frase abriu um portal: “A educação pelo 

sensível é nosso diferencial”. Educação sensível, educação 
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pelo sensível, sensibilidade foram algumas expressões que denotavam uma possível identidade ou 

modo de olhar e fazer a educação no Alana. Podia ser ou não uma pista, mas motivados por Ana Lucia 

Villela e Marcos Nisti, resolvemos adentrar fundo intuindo que ali poderiam morar algumas respostas 

sobre a singularidade da Borboleta Amarela. 

A partir dessa brecha, mergulhamos no estudo do que seria uma educação pelo sensível, tendo o pes-

quisador Gandhy Piorski como consultor e escultor da concepção que aqui compartilhamos. Para os 

estudos de uma educação do sensível, o fenômeno que passou a nos guiar foi o corpo. Logo, optamos 

por usar a preposição DO ao invés de PELO para evidenciar que estávamos falando da natureza do 

sensível, sua concepção e construção, e não de um instrumento, de um método, de um recurso peda-

gógico. O PELO sensível nos levaria a uma visão instrumental e didática da sensibilidade, e, para nós, a 

aplicabilidade seria o desdobramento de um estudo mais aprofundado sobre a educação DO sensível. 

Já a palavra SENSÍVEL nos levava muitas vezes ao seu uso como adjetivo, que passaria a ideia de uma 

educação sensível, atrelada à arte ou feita com sensibilidade e afeto. E, ainda, o sensível poderia indi-

car pessoas mais sensíveis do que outras ou que se emocionam facilmente. Todos esses entendimen-

tos ou estereótipos, a nosso ver, diminuíam a força e o alcance de uma educação pelo sensível. Mas 

foi após compartilharmos os primeiros resultados do estudo com os colaboradores do Alana num 
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encontro de formação, que passamos a adotar Educação dos Sentidos – por sugestão de Marcos Nisti 

–, já que trazia, de forma mais explícita, a nossa escolha de enveredar no tema a partir do corpo. 

Ao focarmos o sensível, chegamos ao corpo, e, por meio dele, aos sentidos, que são como filtros que 

mediam a relação do nosso mundo interior, subjetivo, com o mundo exterior, material. São eles que 

modulam nossa percepção. Atualmente, há estudos que citam diversos sentidos, no entanto, ao pro-

pormos uma educação dos sentidos no Alana optamos por centralizar nos cinco sentidos (tato, visão, 

audição, olfato e paladar), por serem os principais e a base para o desdobramento de todos os outros. 

A partir do corpo e dos sentidos, trouxemos o olhar para o tangível, que é a materialidade da nossa 

existência. O corpo, como nossa morada, e a terra, a casa de todos os corpos. O corpo,  como a “car-

ne na carne do mundo”, como sugere Merleau-Ponty.

Sabemos que o estudo dos sentidos não é algo novo. Em diversos campos da ciência, da filosofia e 

das artes, os sentidos e o corpo são a porta de entrada ou saída para muitas descobertas. O que há 

de inédito é a busca por atrelar a educação dos sentidos mais especificamente à criança, a partir do 

estudo do corpo, da matéria e da imaginação, que aqui tomamos como pontos universais da infância e 

centrais na nossa investigação. 
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Não temos a pretensão de dar uma resposta sobre a essência do Alana, já que uma das suas maiores 

qualidades é o devir, estando aberto para o acaso, para a mudança, para a inovação. Nosso esforço 

concentra-se na busca de um olhar profundo sobre a criança a partir dos cinco sentidos, acreditando 

que essa perspectiva pode contribuir para fortalecer, fundamentar e alinhavar os diversos programas 

e ações do instituto. Assim, mesmo os igarapés sendo muitos e com vazões distintas, acreditamos que 

a infância no Alana é como a nascente de um rio, que revigora e renova a vida e a criação. Como diria 

João Guimarães Rosa, “um menino nasceu – o mundo tornou a começar!”. 

A criança é o nascedouro do humano. Conhecê-la mais a fundo pode nos ajudar, como adultos e como 

instituição, a alçar maiores voos. Elas estão mais próximas do sonho, do devaneio e da imaginação de 

novas formas de bem viver. Por isso, nossa imaginação é capaz de ser nutrida pela educação dos nos-

sos cinco sentidos e pela infância. A imaginação criadora está viva e potente nos gestos atemporais 

do corpo da criança adentrando o seio da terra para descobrir mais de si e do mundo. Daí ser a crian-

ça, tal como o corpo, nosso ponto de chegada e de partida. 

Nesta publicação, apresentamos brevemente no primeiro capítulo o que identificamos como funda-

mentos possíveis para uma noção de criança atrelada à educação dos sentidos. No segundo capítulo, 

focamos com mais profundidade cada sentido (tato, visão, audição, olfato e paladar), relacionando-os 
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com dois aspectos do diálogo: o primeiro, que é a matéria, trata da criança e o mundo; o segundo, que 

é a imaginação, diz respeito ao modo como a criança imagina o mundo. No terceiro capítulo, trazemos 

a experiência do laboratórios de escuta das áreas realizados pelo Núcleo de Estudos da Educação 

dos Sentidos, com o objetivo de mapear as interseções, ressonâncias e possíveis aplicabilidades des-

sa perspectiva com cada área ou projeto do Alana. A sistematização dessas escutas mostra o que 

emergiu de cada encontro de forma espontânea e aberta,  sem ter inicialmente a preocupação com a 

viabilidade e a pertinência das mesmas. Foi um primeiro passo, de aproximação e cocriação das diver-

sas equipes, o que nos surpreendeu e animou, por trazer tantos voos possíveis de se alçar no Alana a 

partir dos sentidos, do corpo, da imaginação e da materialidade.

Nosso intuito com esta publicação é compartilhar os estudos feitos até o momento sobre a educação 

dos sentidos e a criança e contribuir para a construção e o fortalecimento dos fundamentos do tra-

balho do Alana. Sabendo que esta é uma construção contínua e feita a muitas mãos, esperamos que 

este material seja um primeiro passo dessa narrativa coletiva.

Ana Cláudia de Arruda Leite

Coordenadora do Núcleo de Estudos da  
Educação dos Sentidos, do Alana
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I .  A  C R I A N Ç A 

... a natureza dos sonhos infantis: trata-se da manifestação  
de uma parte do inconsciente que se encontra fora do tempo. 

Jung

De fato, a noção de participação (...) vai tão longe no  
pensamento usual tanto das crianças quanto dos sistemas filosóficos 
arcaicos, que os nomes das coisas (...) são tidos por todas as crianças 

e pela maioria dos pensadores arcaicos como intrínsecos às coisas: 
como seu aspecto audível. 

Joseph Campbell

Diversas áreas do conhecimento investigam os caminhos da 

sensorialidade humana. A maioria delas está voltada para so-

lucionar questões bem práticas e cotidianas. Nas áreas da 
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saúde, como terapia ocupacional, psicomotricidade e neurociência já existem experiências avançadas 

permitindo melhor qualidade de vida a pessoas com deficiências ligadas à vida sensorial. Nas artes, 

especialmente com o avanço das tecnologias, o sensório é a matéria-prima da composição estética, 

tendo na ponta o cinema, que a cada dia mais se refina na experiência perceptiva. A publicidade sem-

pre trabalhou para laçar a sensibilidade pela via do desejo. As mais sérias discussões sobre urbanismo 

têm reivindicado um ambiente sensorial acolhedor, humano, saudável e amigo das crianças. Existe uma 

arquitetura dos sentidos que parte das necessidades fundamentais do corpo para conceber lugares 

de moradia.

Assim, nas diferentes formas de produção do saber, a vida sensorial tem muitos nomes e modos de 

ser tratada. Isso não é novidade. E em todas elas, de algum modo, pretende-se apaziguar a angústia da 

relação com o meio ou, por outra via, maximizar nossos modos de interação e apreensão da realidade.

Portanto, quando falamos do sensorial, não estamos falando em algo novo, sem precedentes. Ao con-

trário, tudo isso é muito antigo. Tão antigo quanto o desenvolvimento das filosofias e ciências.

No entanto, podemos dizer que há algum grau de novidade neste trabalho que agora apresentamos. 

Essa novidade é o modo como estamos organizando tal saber a partir da criança, de suas necessidades, 
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de seu modo peculiar de interação e percepção do mundo. Isso, sim, ainda é uma área nova. Pouco 

foi sistematizado desse conhecimento para ajudar educadores, pais, projetos pedagógicos e políticas 

públicas que queiram olhar e honrar a criança como ator vital nas relações sociais.

Logo de início queremos falar da criança. Poderíamos falar do humano, já que estamos tratando de 

sensorialidade e afirmando que os sentidos são nossos companheiros por toda a vida. Mas escolhe-

mos a criança. Por dois motivos. Primeiro, porque é ela o início da jornada da vida. Sendo um estudo 

de educação dos sentidos, cabe então pensar a educação no começo da vida. O outro motivo é que a 

criança tem aspectos únicos de percepção que, quando aprofundados, podem repercutir infinitamen-

te, de maneira positiva, na vida coletiva.

Qual é essa peculiaridade sensória e perceptiva da criança? Antes de trabalharmos com essa per-

gunta, precisamos fazer outras: o que entendemos por criança? De qual base, com um bom nível de 

segurança e apoio conceitual, podemos partir para formular uma ideia central sobre infância? 

Acreditamos que essas perguntas exigem um esforço conjunto para serem respondidas. Todo o Alana 

necessita se debruçar para encontrar uma melhor definição e um núcleo comum de entendimento para 

orientar os projetos, por mais diversos que sejam. Mas não estamos propondo uma homogeneidade 
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de pensamentos, nem um conceito rígido e determinista sobre a criança. Ao contrário, o que busca-

mos são princípios de entendimento, dentro de uma ampla diversidade de ideias e ações, para ajudar 

numa fundamentação consistente de onde partimos. 

Consideramos que se tivermos uma consistente concepção dos primeiros anos da vida humana pela 

via sensorial, teremos bons apontamentos para irmos além de nossas atuações com a infância para 

diversos campos das interações humanas, pois o sensório é nosso elo de comunicação com tudo.

Escolhemos três grandes territórios com os quais a criança, nos seus primeiros anos de vida, em to-

dos os tempos e lugares, trabalha e se desenvolve: o mundo, o corpo e a imaginação. Nos primeiros 

anos de nossa vida, esses três aspectos são pura novidade e descoberta. Eles são a matéria-prima de 

nossas interações fundamentais. Interagimos com os três com grande fascínio e interesse, os quais, 

mais tarde, na vida adulta, já serão de nosso costume e pouco apreciaremos como novidade.

Comecemos, então, de fora pra dentro. Se é que existe um fora e um dentro. Mas fora está o mundo, 

estão as coisas, as formas, os códigos de comportamento, os materiais advindos dessa base primeira, 

a língua materna, o cotidiano. Isso é o mundo posto, acontecendo, queiramos ou não.
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Alguns acreditam que quando nascemos esse mundo começa a se imprimir em nós por todas as vias. 

Começa a nos modelar sem trégua pela língua em que a mãe fala quando nos amamenta, pela casa 

em que nós moramos, pela comida que comemos, pelo ambiente urbano ou natural em que vivemos, 

pelos brinquedos e por tudo o que nos envolve. Mundo modelador.

Imperioso e poderoso é o mundo. Um formatador de comportamentos, emoções, desejos. Mas será que 

é assim mesmo? Somos reféns? Não temos escolha? O que somos é produto do meio? Fiquemos com 

essas perguntas. Adiante, trabalharemos um pouco mais com elas. Sigamos observando o mundo.

Além da crença que alguns desenvolveram de que o mundo é um modelador de indivíduos, existem 

aqueles que encontraram outra característica dele. O mundo é um provocador. Como provocador, 

desperta em nós sentimentos: fúria, alegria, interesse, vontade, medo, insegurança, angústia, esperan-

ça e tantas pulsões mais – algumas delas sequer sabemos o que são ou de onde vêm.

Essa qualidade de provocador talvez nos seja mais favorável do que a posição de modelador, pois, se 

ele provoca, quer dizer que existe algo em nós a ser provocado. Alguma coisa trazemos em nós, algo 

que é só nosso e que o mundo vai fazer vir à tona. Vir à tona para que possamos vir a ser.
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A criança vive lutando com o mundo. Acho que essa é a melhor palavra para falar da criança e o 

mundo: luta. Lutar é o que ela faz com tudo o que chega à sua percepção. Em latim, diz-se luctor, que 

significa esforçar-se, pelejar. A criança é um pelejador. Vive a peleja de conhecer. Desde o começo, es-

força-se para ficar de bruços; depois, para se arrastar; depois, para engatinhar; ficar de pé. Cai muitas 

vezes, chora, machuca-se. Assim também vai conquistando a fala, com esforço e impaciência, mas 

não se cansa de repetir, de fazer de novo, de buscar outras formas para chegar ao objeto do desejo. É 

uma luta! Isso não para nunca. O mundo não cessa de provocá-la.

Duas premissas sobre o mundo já são suficientes para continuar nossa reflexão. O mundo é imperioso 

e modela comportamentos e individualidades. Por outro lado, ele está aí para nos provocar e despertar 

o que temos de força, empreitar na busca de um modo próprio de ser. Adiante, veremos o que fazer 

com essas duas premissas.

Sigamos para o segundo grande território: o corpo. Nele ancoram-se os “aparelhos” de nossa percepção. 

Na realidade, pelas ciências mais atuais, o corpo, ele todo, é um poderoso e sensível campo perceptivo.

A criança, e reafirmamos, toda criança, de qualquer tempo e origem, desde o início vive, como par-

te profunda de si mesma, todas as funções mais básicas do corpo. Se bem observarmos os bebês 
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recém-nascidos, são quase só um tubo digestivo. Passam as horas autocentrados na ingestão, pro-

cessamento e excreção de matéria alimentar. Aos poucos, vão abrindo-se para o entorno. Cada nova 

fase conquistada implica uma transformação biológica. As faculdades mais subjetivas de percepção 

são progressivamente alcançadas à medida que a biologia neurológica se ramifica e instaura nova área 

de atuação. Os sonhos e a imaginação vão se tornando mais claros e dados à narrativa. Isso acontece 

acompanhado de novos territórios neurais que vão se formando e convertendo impressão crua do 

mundo em sentido das coisas. A sensorialidade é essa espécie de filtro entre a impressão pura, crua, 

bruta e o sentido, significado, que será dado ao mundo na subjetividade da criança.

O corpo é esse território, podemos dizer, vasto, onde a peleja com o mundo vai ser filtrada, elaborada, 

processada com assimilação e descarte, maturada, convertida, reinventada, transformada em memó-

ria, trauma, impulso, reatividade, acolhimento. As combinações de possibilidades dadas pelos sentidos 

são, para cada indivíduo, infinitas e únicas.

Mas não é aleatório o trabalho que o corpo faz com tais possibilidades. Hoje, as ciências das faculdades 

mais originais do homem apontam que há consciência em todo o corpo. Tudo no corpo é consciência. Ele 

trabalha respondendo de forma sistêmica àquilo que lhe é oferecido. Se oferecermos ao corpo tensão, 

ele responde para equilibrá-la de forma sistêmica. Todo ele é consciência regeneradora, organizadora.
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A criança dos primeiros anos de vida vive a profundidade do corpo. Depende diretamente das transforma-

ções e do aprimoramento biológico desse corpo para poder entrar, com maior plenitude, em novas fases. 

Portanto, se a criança é puro corpo, ela é consciência regeneradora, organizadora. Podemos dizer isso?

Antes de pelejarmos com essa pergunta, sigamos para o terceiro e imenso território de trabalho ini-

ciador e fundador do ser humano: a imaginação.

O cientista português António Damásio diz em seu livro O Mistério da Consciência que o nível mais 

elevado do fenômeno biológico é a imagem. A faculdade imaginadora, já vasculhada pelas filosofias 

e psicologias, hoje meticulosamente palmilhada pela neurociência, é um dos grandes mistérios da 

consciência. Mas é também algo muito próximo de nós e íntimo da criança. Não precisamos esperar 

respostas da neurobiologia para observar como esse fenômeno ocorre em nós.

Essa é a faculdade do conhecimento e da constituição de nossa individualidade. Podemos dizer que 

a linguagem fundamental da criança é a imaginação. É por ela que a criança acolhe o mundo em si e, 

ao mesmo tempo, lança-se no mundo. Alguns filósofos dizem que a imaginação é o próprio ser. Sim, 

pois está em todas as dimensões do humano. Trabalha tanto nos nossos sonhos noturnos, como nos 

nossos devaneios e desejos diários. Trabalha tanto na nossa capacidade investigativa e especulativa, 
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como na concreção das coisas da civilização. Sem a imagina-

ção, não teríamos cultura, não teríamos tantos ramos do sa-

ber e das ciências, não teríamos arquiteturas, muito menos as 

artes e seus modos de encantamento. Não teríamos sequer 

memória, pois rememorar é tarefa imaginadora. Há uma gran-

de porção imaginativa no exercício da memória. Toda nossa 

individualidade é profundamente e coerentemente imaginada.

Mas há um tempo, um tempo privilegiado, em que a nature-

za nos concede a possibilidade de viver intensamente a vida 

imaginária. Isso significa viver pelo encanto imaginador, onde 

tudo é plástico, modelável, possível, passivo de investigação, 

dado a infinitas soluções, onde tudo tem vida, onde cremos 

sem ressalvas nos mistérios do mundo, onde nos engajamos 

com grande vitalidade. É na infância que podemos viver o ro-

mance mais natural e livre como nossa alma, como nossa 

vida anímica, imaginadora.
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Nesse tempo, temos mais liberdade, somos “autorizados”, o peso social é mais complacente em nos 

deixar entrar em contato com as forças de nosso inconsciente, de onde emergem os sonhos, os de-

sejos, os devaneios, os estados contemplativos, as intuições do viver. Estamos imersos, sem a inter-

venção da razão analítica, num caldo de vida sonhadora.

Assim, quando crianças, vamos laçando tudo pelo imaginar. A vida é encantatória. Tudo tem aura, fas-

cínio, mistério. As proporções que usamos para medir o viver são de uma métrica muito mais plástica, 

sem parâmetros estabelecidos. A razão, por exemplo, sempre busca um precedente, um passado para 

se balizar em suas investigações. A imaginação não se importa com as referências, com uma hipótese 

antecessora. Ela é puramente intuitiva. Por isso mesmo é que sem ela, sem a intuição imaginária, os gê-

nios jamais criariam mundos novos. Pois a quase maioria das grandes descobertas nasce de uma rup-

tura com o conhecido, nasce de um modo de conceber diferente, e até inverso ao do já estabelecido.

As crianças trabalham imersas nessa lógica. Não funcionam ainda pela lógica racional. A razão só virá 

depois. Se só existisse razão, não seríamos criadores, seríamos quantificadores. É pela imaginação que a 

razão aprende a unificar, reavaliar, recriar, dar novas hipóteses, desconstruir e reconstruir. A vida simbó-

lica é adubo da vida consciente, racional. Só há razão fértil se a vitalidade simbólica for bem trabalhada. 

Justamente porque o mundo simbólico, imaginário, é a memória das experiências humanas na terra.
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Podemos dizer que símbolos e narrativas imaginárias são 

formas sintéticas de armazenar conhecimento. Isso é uma 

tecnologia da natureza. Na vida biológica também é assim: 

o modo encontrado para levar árvores mais longe foi a se-

mente. Seria muito difícil fazer árvores irem mais e mais lon-

ge umas das outras, formando florestas, se tivessem de ser 

transportadas imensas como são. Impossível. A natureza 

encontrou uma síntese de armazenar toda aquela estrutura 

complexa numa semente. Assim também os símbolos e as 

imagens internas são. Uma forma que a vida desenhou para 

armazenar conhecimento humano. Mais compacta, unificada. 

No entanto, contendo uma complexa codificação de memória 

do saber humano capaz de se abrir e brotar, num outro tem-

po, numa outra cultura, e gerar uma frondosa experiência de 

conhecimento, de novas possibilidades, de novo mundo. Por 

exemplo, as grandes imagens, os grandes símbolos carregam 

uma enorme quantidade de energia vital, de saberes. O sím-

bolo pai, essa pequena palavra, é uma semente que carrega 
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uma gigantesca quantidade de sentidos e significados para cada ser humano e cultura. Ela manifesta-

-se em infinitas formas nas artes, nas religiões, nas ciências, no pensamento urbanístico, nas psicolo-

gias, no brincar das crianças, nos ritos culturais etc.

As crianças trabalham nesse ponto, com as sementes da memória humana, do saber humano. Elas 

brincam e pelejam com essas sementes. Na verdade, elas são as polinizadoras mais dotadas de 

capacidade. Elas disseminam com grande extensão, em suas almas e no mundo, esses símbolos, essas 

sínteses imaginárias, para que nasçam mais adiante, para que se renovem. Pedagogias que levam a sério 

esse princípio confirmam que as crianças produzem conhecimento. Em suas investigações imaginárias, 

trazem respostas intuitivas que, muitas vezes testadas, comprovam a dimen- são de um saber ali gerado.

Assim, podemos dar algumas pistas sobre a primeira pergunta feita nesse texto: qual é a peculiaridade 

sensória e perceptiva da criança? Já que nosso próximo passo é falar dos sentidos, essa pergunta nos 

ajuda a fechar esse primeiro capítulo e abrir o próximo.

A capacidade sensorial da criança certamente é mais aguda que a do adulto. Do mesmo modo que a 

capacidade imaginária da criança é mais sensível que na vida adulta. Na Primeira Infância, e até os 12 

anos de idade, nossa razão ainda não despontou em toda sua inteireza, por isso nosso corpo, nossa 
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linguagem, nossa memória, nossos sentidos  exprimem-se mais pela via imaginadora. Somos mais 

oníricos. Por isso mesmo, somos mais simples, despertamos mais empatia e encanto. Mesmo na dor e 

no sofrimento. Pois esse tempo da vida não é só idílio. Também é sofrimento. Vivemos uma luta, uma 

peleja. Mas a imaginação tem a tarefa de derramar encanto sobre tudo isso. Cuidar dos dramas pelo 

encantamento, pelo animismo, pela alma.

Os sentidos nessa fase da vida são mais agudos devido à imaginação, essa força de conhecimento sin-

tetizada em imagens e símbolos que habita nossa interioridade. Percebemos o mundo pela experiência 

sensória. Mas o percebemos mais vivamente quando a sensação sensorial alcança nossa imaginação e 

nos impregna de fascínio pelo mundo. Quando adultos, o que percebemos do mundo alcança-nos em 

via dupla, pela análise, razão e pelo subliminar, simbólico. Portanto, somos menos permeados, filtra-

mos com mais critérios, criamos mais barreiras e pré-julgamentos. A criança, ao contrário, é inundada, 

pois não racionaliza e, principalmente, porque se encanta. Portanto, ela é mais dada a sentir todas as 

porções da experiência com o mundo.

Temos, assim, dois caminhos de atuação do vir a ser: um em que o ser derrama-se no mundo; outro 

em que o mundo derrama-se no ser. Por um lado, o mundo quer nos modelar ao mesmo tempo que 

nos provoca; por outro, em resposta, queremos colonizar o mundo.
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Mostremos, então, duas metáforas: a primeira para dizer como a imaginação vai em direção ao mundo; 

a segunda para mostrar como o mundo vai em direção à imaginação. Essas duas vias, uma de ida, e 

outra de volta, sempre trabalham juntas, não são separadas.

1. Numa metáfora de carruagem, é possível dizer que o cocheiro é a imaginação, desejosa de conhe-

cer; são as pulsões de vida da criança buscando vistas novas, terras novas, relevos novos. Os cavalos 

são o corpo, os sentidos, que serão guiados pelo cocheiro e despertos pelos caminhos. O que há nos 

caminhos é o mundo. Muitas vezes de súbito, de susto ou por fascínio, os cavalos muito jovens dos 

sentidos conhecerão os caminhos do mundo. A imaginação encanta, instiga e conduz os sentidos agu-

çados da criança para descobrir e abrir novos caminhos.

2. Numa metáfora de floresta, podemos dizer que a luz do sol é o mundo; as copas de uma grande 

árvore, que capturam a luz do sol, são o corpo, os sentidos, que fazem a fotossíntese e levam toda 

aquela informação vital para a árvore inteira, especialmente para as raízes, que são a imaginação. As-

sim as raízes, ramificadas numa imensa teia que interliga toda a floresta, compõem uma complexa 

comunicação de forças, criando mais vida e saúde para a árvore. Árvore esta que se comunica com 

um saber coletivo, antigo, proveniente do contato com muitas e mais antigas raízes. O mundo trabalha 

nos sentidos para ser sorvido e recriado como alimento para a imaginação.
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Uma via não vive sem a outra, as duas se retroalimentam con-

tinuamente. O mundo é alimento para a imaginação e a ima-

ginação é alimento para o mundo. O corpo, esse mediador 

sensível, só terá saúde se os nutrientes dessas vias transcor-

rerem por seus filtros com fluência e vitalidade.

Quando o mundo, apresentado aos sentidos, perde a vitalida-

de, ele nutrirá a capacidade criadora e investigativa da crian-

ça? Quando a vida imaginária está desmineralizada, ela criará 

mundos em volta da criança? Um corpo não desperto fará 

esse trânsito vital?

Assim, trazemos uma terceira metáfora para nos fazer perceber 

quem faz a mediação dessa via de ida e volta: a metáfora do me-

xilhão. Essa espécie de vida que vive em mares e rios, em diversos 

tamanhos, com um corpo incrivelmente forte, pés que se aderem 

às rochas e cascos de navios com uma cola muito poderosa feita 

de proteínas e outros minerais, é um purificador das águas.
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Podemos dizer que o mexilhão é o corpo, e que as águas com muitos nutrientes, mas também com 

metais pesados e bactérias destrutivas, é o mundo, filtrado pelo corpo, pelos sentidos. Todos os dias, 

o mexilhão devolve litros e litros de água purificada para mares e rios. E ainda produz desse processo 

as encantadoras madrepérolas que, na nossa metáfora, são a imaginação. O corpo traz o mundo, fil-

tra-o, leva-o até a imaginação, que o (re)encanta com novos minerais da memória humana e devolve-o 

com sentido novo. O corpo traz a vitalidade do mundo que nutrirá a pérola da imaginação e devolverá 

um mundo refeito a partir dos encantos e segredos imaginários.

E se houver mais metais pesados do que nutrientes nas águas?

Dito tudo isso, agora sim, podemos falar do trabalho simbiótico de encontro do encanto imaginador 

com a realidade material a partir dos cinco sentidos. Entendemos que, por uma via que liga ciência e 

arte, conhecimento e beleza, fascínio e trabalho de realização, ética e estética, o corpo precisa ser 

fortalecido para que a alma e o mundo se reconheçam.
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I I .  O S  S E N T I D O S

Só sentir é crença e verdade. 
Fernando Pessoa 

Solo perduran en el tiempo las cosas que no 
fueron del tiempo. 

Borges

Não duvido que a majestade e abeleza do mundo 
estejam latentes em qualquer quantidade ínfima de 

mundo...

Não duvido que exista muito mais em trivialidades, 
insetos, pessoas comuns, escravos, anões, ervas, 

lixo, do que eu tenha suposto...

Não duvido que os interiores tenham seus 
interiores...  

Que a visão tenha outra visão, que a audição, 
outra audição,  

que a voz, outra voz. 

Walt Whitman
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Um corpo fortalecido não é metáfora de halterofilismo. Ao contrário, fortalecer o corpo é um traba-

lho de afinação. Como num instrumento musical, é preciso achar o tom certo para que as notas se 

expressem compondo-se em melodia com a complexidade de sons existentes.

O trabalho de percepção realizado pelos sentidos é, na infância, um exercício de vínculo e integração, 

de receptividade e comunicabilidade. Os cinco sentidos fundamentais criam elo num movimento con-

tínuo de distanciamento e aproximação da criança com a realidade e da realidade com a criança.

Podemos dizer que todos os sentidos estão em um só, o tato. A pele, esse material tátil, é o maior 

órgão do corpo e é onde ancoram-se todos os sentidos. A natureza biológica da pele tem a mesma 

substancialidade do sistema nervoso. Portanto, a base estrutural dos sentidos é tátil. Todos, para 

criarem algum sentido sobre as coisas, antes de tudo, são tocados pelas sensações. O sabor, para 

existir, precisa que o alimento toque o palato e produza uma química, que, por sua vez, cria um valor 

sobre a experiência, gerando daí a percepção do gosto. A retina é tocada pelos fótons de luz para 

que comece o trabalho de ordenamento de cores e formas e a visão, então, aconteça. O olfato 

recebe impressões químicas do ar para gerar o sentido de cheiro. Os tímpanos são tocados pelas 

ondas sonoras.
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Podemos partir do tato, que se ramifica para os cinco sentidos, e estes refinam-se para uma quan-

tidade de outros ainda mais sutis. Poderíamos estudar os 12 sentidos nascidos da concepção antro-

posófica ou os mais de 40 nascidos da compreensão das neurociências, ou, ainda, investigar psico-

logias orientais que falam de sentidos ocultos como a intuição. Mas não necessitamos enveredar por 

discussões que envolvem aspectos de linhas espirituais ou complexidades neurológicas, pois temos 

matéria ampla e suficiente para falar do corpo em profundidade com apenas o tato, a audição, a visão, 

o paladar e o olfato.

Apenas esses cinco já podem levar, a quem interesse, a um aprofundamento maior para investigações 

mais científicas da neurobiologia ou para além do sensorial, que o espiritualismo chama de percep-

ções extrassensoriais. Para os estudos da infância, os cinco nos bastam, pois já abrangem um largo 

caminho que liga a subjetividade ao corpo, e este, às experiências do mundo. 

30



O  t a t o

O tato é o sentido da proximidade, limítrofe entre o eu e a 

realidade exterior. Ele aproxima para a sensação mais ínti-

ma da vida material. Busca a essência das coisas, o interior 

das substâncias. Na criança, pelo carinho da mãe, do pai, dos 

avós, de um cuidador, gera o sentimento de pertencimento, 

acolhimento e, aos poucos, o mais primitivo dos sensos: a 

individualidade. O carinho pelo toque é a preparação para o 

nascimento da descoberta do eu. Todas as noções de eixo, de 

equilíbrio, percepção do corpo no espaço, aquilo que a neu-

rociência chama de propriocepção, provêm, inicialmente, da 

constituição e aprofundamento da experiência do toque, do 
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cuidado tátil que a criança recebe. Essas noções se desenvolvem de mãos dadas com os sentimen-

tos. Posteriormente, haverá o refinamento das sensações táteis do corpo, percebendo a si mesmo de 

modo mais aprofundado, desde a sensação dos músculos a estados corporais de fundo. Esses esta-

dos corporais de fundo, unidos aos sentimentos de como nos vemos, serão uma espécie de estrutura 

que balizará a maneira de enxergarmos os outros e as coisas. Na verdade, o outro será visto a partir 

de nossa autoimagem. 

O tato funda o indivíduo. A criança é gestada, forma-se em contínuo (con)tato com os movimentos 

ondulatórios dos músculos do útero. Pertencer, estar em contato íntimo com as coisas é a sina do ser 

desde sua mais embrionária origem. A Primeira Infância vive basicamente da vontade de tatear a vida.

A pele, a carne, o corpo, embriologicamente formam-se do (con)tato com as substâncias que o geram. 

A microbiologia já é puro contato. Portanto, desde aí nasce a sina das relações íntimas, da vida social, do 

desejo coletivo, do mergulho no outro, das secretas intimidades, da organicidade de nossa existência.

O corpo do outro e das coisas é nossa única possibilidade de realização, é o caminho para ser de si. 

Somente no outro somos nós próprios. Um escultor só o é, graças ao corpo das matérias com as 

quais ele trabalha. Um escritor só o é assim reconhecido, pela lavra com a matéria da palavra e de 
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seus personagens imaginários, esses profundos outros eus do escritor. O amor só o é em mim, ou 

melhor, só me saberei sendo amante, se algo ou alguém eu puder amar.

Portanto, o tato, e não só esse tato da epiderme, mas a sensação tátil que podemos ter quando iden-

tificamos uma dor nos rins, um calor no coração, a porosidade de algo só pelo olhar, é uma estrutura 

básica para o nascimento da individualidade. É, portanto, dos sentidos, o mais proxêmico, para usar um 

termo de Edward T. Hall em seu livro seminal sobre a arquitetura e os sentidos, A Dimensão Oculta. 

Uma sensação radical de proximidade, que está na raiz de nossa constituição.

Assim, o tato será responsável por nos levar até o mundo, até a raiz do mundo, suas entranhas. E, por 

outro lado, também nos permitirá trazer o mundo até nós, o mundo que virá nos provocar. E, quando 

provocados, formar-se-á o terreno propício para o nascimento dos sentimentos, que, aos poucos, 

serão organizados nesse mapa tátil que é o nosso corpo. Sentimento e tato amalgamam-se criando a 

representação, as imagens que teremos de nós próprios em relação ao espaço, em relação ao tempo, 

em relação aos outros. Nosso modo de perceber o tempo está relacionado ao nosso modo de sentir 

o espaço de forma física (tátil) e emocional. Podemos dizer, então, que as emoções formam-se e or-

ganizam-se pela experiência substancial (material) do tato.
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Mesmo uma criança paraplégica tem sua memória tátil, suas sensações táteis. Pois existe um mapa 

mental do corpo construído neuronalmente, uma “neuromatriz”. Esse mapa, segundo algumas teorias 

de neurocientistas, é congênito, herdado geneticamente. E também construído na gestação, no contato 

da sua pele com a pele da mãe. Tanto é que pesquisas já demonstraram que um quinto das crianças 

que nascem sem algum membro tem sensações táteis da existência dele. Como se fosse um membro 

fantasma do corpo.

O cientista brasileiro Miguel Nicolelis em seu livro Muito Além do Nosso Eu mostra esses estudos, 

apontando que, em última instância, temos uma imagem de nosso corpo que é matricial, já está lá 

como herança genética. E essa imagem relaciona-se diretamente com nossa sensação tátil. Mesmo 

não havendo membros, é possível haver as sensações. Mesmo depois de uma amputação, a imagem 

interna do corpo permanece intacta; ela não é amputadajunto com o membro. Portanto, os neurônios 

responsáveis pelas sensações daquele membro retirado continuam trabalhando.

Essa imagem matriz é como se fosse o primeiro desenho que um arquiteto faz de uma casa. É um 

desenho básico, sem nenhum detalhamento; é uma visão global do que será a casa. Depois, todo o 

sistema de comunicação da casa, de interligação dos ambientes, de luminosidade, de eletricidade, de 

hidráulica, as possibilidades de aconchego, diversão e bem-estar serão detalhados e refinados a partir 
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do meio onde a casa será instalada e das necessidades de 

seu morador. Mas o desenho primeiro é a matriz, mesmo que, 

aos poucos, ele seja melhorado, qualificado, remodelado.

O arquiteto, que é a vida, nos dá esse desenho básico, essa 

imagem da casa que somos. O meio onde vivemos (o terre-

no onde a casa será erguida) e nossos anseios (como ideali-

zamos o que nos foi apresentado) vão refinar as dimensões 

mais subjetivas e vitais dessa composição arquitetônica.

Vale lembrar que o desenho que nos foi apresentado pelo ar-

quiteto da vida não é aleatório, ele nasce a partir das expe-

riências e anseios que nossos pais e antepassados tiveram e 

herdaram genética e animicamente para nós. O que faremos 

com esse desenho é a parte de nossa individualidade, que en-

trará em cena para aprimorá-lo.
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Em última instância, sentimos e somos a partir da imagem que herdamos e, não só, mas fundamental-

mente, da imagem que formaremos de nós na interação com o meio.

Mas além de nosso próprio corpo, existem outros corpos que ajudarão a constituir essa imagem, a 

aprimorar esse desenho.

M A T É R I A  E  T A T O

O tato tem vida material. A materialidade do mundo tem graus de corporeidade, tem múltiplos cor-

pos, e todos eles, de algum modo, também influem na construção de nossa individualidade. O mundo 

provoca e também modela. Assim, a sensação tátil das crianças interioriza o corpo da casa onde ela 

vive, o corpo da escola onde estuda, o corpo da cidade onde mora, os corpos dos pais, irmãos, pro-

fessores, amigos, bichos de estimação, da natureza ao seu redor.

De maneira mais específica, a criança muito se interessa pelos detalhes desses corpos. Os mínimos 

detalhes ela observa, acompanha, verifica, toca. Se não pode tocar, ela, curiosamente, observa com 

um intenso desejo tátil. Os olhos viram mãos querendo apalpar tudo. Se não podem ver, no caso dos 
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cegos, muito agudamente escutam. O ouvido fica mais focal buscando apalpar a sensação do que 

ouve. Ou mesmo o paladar quer tocar, engolir – como nas crianças pequenas – os aspectos do mundo.

Essa materialidade corporal, em suas formas, sabores, sons e texturas podem transmitir mais ou me-

nos vitalidade, maior ou menor interesse, amplificar ou minimizar graus de provocação, abrir ou fechar 

experiências de fascínio. Pode ser menos ou mais acolhedora. A luminosidade de um ambiente pode 

implicar em saúde emocional. A acústica de um espaço pode conter ou não a capacidade de silêncio.

Todos esses corpos trarão estados e diferentes camadas de aprofundamento do corpo da criança no 

corpo da vida.

I M A G I N A Ç Ã O  E  T A T O

O tato também tem uma vida imaginária. O que é a imaginação do tato?

Cada um desses níveis de interação despertarão imagens internas na criança, caminhos de narrati-

va, sonhos. Quando uma criança pequena investiga com seus dedos fininhos os buraquinhos em um 
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tronco de madeira, ela está, na verdade, buscando a intimidade, o que há de mais fundo na substância 

daquele corpo. Ela busca o que é o tronco, qual a sua natureza, sua individualidade.

Esse interesse que faz a criança se aproximar intimamente do outro pelo (con)tato gera inúmeras flu-

ências imaginárias. A busca tátil do mundo é uma obstinação da criança desde muito pequena até as 

fases maiores, quando o refino da motricidade permite explorar com maior precisão. Mas esse conta-

to não é só pelas mãos que exploram, é também por todo o corpo, pelo desejo de se embrenhar nos 

pequenos espaços, pelas brincadeiras de se esconder, pelas casinhas e cabanas.

A imaginação empurra a criança para adentrar o mundo, encaixar-se na estrutura das coisas, nas 

substâncias da realidade, nas formas da vida material. O devaneio imaginário volta-se para a intimi-

dade do cuidado das bonecas e brincadeiras de casinha, fazer comidas. As coisas enterradas quando 

descobertas viram narrativas de surgimento mágico. Os bichos, quando sepultados, viram pequenos 

mitos de ressurreição. As mágicas e artimanhas de esconder e aparecer, sumir e ressurgir encontram 

motivo de admiração. Aparecem as investigações de saber o que tem dentro dos brinquedos, quebrar 

brinquedos, desmontar. Uma intuição de que a vida é viva, comunica-se, é linguagem. Olhar dentro das 

gavetas, dos poços, das fendas escuras, do sótão.
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Também o movimento corporal de lutar com os materiais, de extrair o grito das matérias, de usar 

ferramentas para dominar o resultado do que se busca é um trabalho de vasculhar, de abrir mais ca-

minho para penetrar, conhecer, ficar mais próximo da vida material. É um exercício de se impor à vida, 

de narrar um desejo identitário, de firmar uma individualidade estabelecendo domínio sobre algo. É um 

combate, um fragmento mitológico do herói, do conquistador, do dominador. Um fragmento simbólico 

que se expressa pelos músculos, pelas mãos, pelos gestos e, consequentemente, pelo devaneio da 

criança que peleja.
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A  v i s ã o

A visão é o sentido mais privilegiado. As filosofias, as ciências 

e a estética social por longo tempo têm emprestado à visão a 

primazia das relações. Talvez o traço mais marcante de nossa 

civilização seja o consumo. Tudo o que daí advém, em produ-

tos, desejos e ideários sociais, passa diretamente pela explo-

ração até o esgarçamento da visão.

Isso não é à toa. A visão é um sentido muito ligado à raciona-

lidade e à análise das coisas. Por ela podemos classificar, se-

parar, ter a impressão convincente da experiência direta. Ver 

para crer. Isso muitas vezes funciona e diz respeito à nossa 
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participação na vida. É a luz pela qual nos guiamos a maioria das vezes. E não há como negar que isso 

é, de fato, uma realidade. O córtex visual é bem maior que o dos outros sentidos. Os músculos dos 

olhos trabalham com incrível velocidade e precisão. O encantamento da luz produz o sentimento e as 

emoções provenientes das cores. Todo o campo da beleza e da segurança em relação a algo prima e 

pede pela esclarecedora experiência do ver.

A visão pode ser de passagem, de aparências ou aprofundada. Vivemos numa sociedade que privilegia 

a visão passageira, discriminatória, rápida. Mas podemos ter a experiência do pintor, dos pais que cui-

dam do filho, do atento médico que examina o seu paciente. Nesse tipo de visão cuidadosa entra outro 

estado, a reflexão. Quando a mãe, por exemplo, olha seu filho, nela repercute um tipo de visão interna 

que reflete luzes e cores na sua interioridade, que cria uma duração do tempo, um exame mais lento, 

onde a ela sustém a imagem de seu filho interiormente para poder vê-lo mais profundamente.

A visão reflexiva, o reflexo interior que a visão gera, expande o simples ver para perspectivas mais 

amplas do sentir, do saber, do intuir. O espaço, o tempo e a existência são permeados de imanência 

(aderência), lentidão e silêncio. Espaço numa visão profunda ganha valores de aderência (inseparável); 

o tempo cria o sentimento da lentidão (duração); e a existência ganha feições de silêncio e reflexão.
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Um pintor, nos inúmeros tons de azul observados em uma face, busca a aderência desses tons no seu 

exame, como uns se fundem nos outros. Busca também a duração dessa imagem percebida em sua 

interioridade, para daí poder plasticizar na obra os matizes diversos do azul percebido. Por fim, neces-

sita de silêncio interno e reflexão para alcançar a alma da pintura, a existência dela.

As crianças trabalham de modo parecido, na medida em que não estão treinadas pela racionalidade a 

discriminar tão rapidamente o que veem ou a criar julgamento e valores às coisas vistas. Elas, por uma 

lógica sincrética, onde as coisas vistas contêm o mesmo grau de igualdade sem status e privilégios 

estabelecidos, tendem a penetrar nos poros da multiplicidade de texturas e formas do mundo. Con-

seguem distinguir um carro à distância só por um pequeno detalhe em seu para-choque. Tal detalhe 

não perdeu sua importância diante da suntuosidade do carro. Tem igual valor.

Esse tipo de percepção da criança, mais igualitária, aos poucos tende a ceder aos códigos de impor-

tância social, mas denota, antes de tudo, a agudez perceptiva e o interesse relacional com as coisas. 

Portanto, ver para a criança é um ato reflexivo. Tem espaço aderente, pois o detalhe merece o mesmo 

exame detido que a parte tida pelos adultos como principal. Tem duração em seu exame, pois as coi-

sas que, a nós, poderiam parecer ínfimas acompanharão as crianças por longo tempo e muitas vezes 

determinarão suas escolhas e talentos. As crianças possuem, por fim, reflexão, em especial, reflexão 
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imaginária, hipotética, criadora, com força de desconstrução, 

com capacidade de deslocamento.

Essa mesma visão ganhará outras especificidades quando 

migra para os outros sentidos, em especial quando o apare-

lho do olho não funciona. Uma criança cega de nascença terá 

seu córtex visual preenchido pelo córtex auditivo. A audição 

torna-se, assim, focal, de características visuais. Uma audi-

ção que detecta a espacialidade, a localização da expressão 

sonora e a viva intencionalidade do som. A intenção emocio-

nal de uma voz torna-se mais nítida quando a aparência visual 

não distrai o espectador. Assim também o sentido tátil refi-

na-se à descrição formal.

Mais estruturalmente, nosso sistema neurossensorial é ca-

paz de incorporar ferramentas de trabalho ao corpo, inte-

grando numa imagem (visão) interna, interiorizada, o mundo 

externo, expandindo, portanto, nosso senso de eu. O sistema 
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tátil de características visuais absorve como extensão do corpo o mundo, os aparatos técnicos, os 

outros corpos.

Sobre isso, diz Miguel Nicolelis:

“No conjunto, os achados neurofisiológicos, psicofísicos e clínicos descritos até agora constituem 

uma pequena amostragem da vasta literatura científica que corrobora, com grande grau de certeza, a 

hipótese original de Head e Holmes acerca da assimilação de ferramentas pelo modelo (ou simulação) 

do corpo e seus limites criado pelo cérebro... Milhões de anos de evolução presentearam o sistema 

nervoso humano com a habilidade de superar em muito o potencial de expansão de seu ser. Ao aco-

plar a integração de sinais multimodais com a capacidade motora de realizar movimentos de alcance, 

apreensão e manipulação de ferramentas...”. (pág. 349)

E prossegue:

“Esses e outros milhões de mestres da forja neural ao longo da história de nossa espécie atingiram 

níveis descomunais de incorporação de alguma ferramenta ao seu senso de eu. Assim, quando Santos 

Dumont voou no Brasil 6 ou no diminuto Demoiselle, ou quando Pelé carregou uma bola em cada uma 

de suas 1.363 partidas como jogador profissional de futebol, os cérebros desses dois gênios brasilei-

ros adotaram cada uma das ferramentas que os levaram à imortalidade como perfeita continuação 
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de seu esquema corporal, por meio da precisa remodelagem de seu senso de eu, um campo receptivo 

de cada vez”. (pág. 352)

Assim, o eu de muitos músicos cegos fez-se piano, violino, guitarra a partir de uma audição e de um 

tato dotados de traços visuais extensivos do espaço, do tempo e da existência.

M A T É R I A  E  V I S Ã O

O fundamento material da visão são as cores. Por elas as texturas se complexificam aos olhos e ga-

nham diversas modalidades. A porosidade da experiência visual é determinante pela sua riqueza de 

tons e relevos. A visão aprofunda-se quando o olho se quer tátil, quando a percepção escapa do apa-

relho ocular e é integrada aos outros sentidos. Quando o ver evoca sensações e valores de fundo.

O ambiente material é um educador. As matérias que convidam à relação, que provocam atenção, que 

pedem acuidade e cuidado perceptivo são favoráveis ao começo da vida. Ambientes arquitetônicos 

dados aos sentimentos mais estruturantes da Primeira Infância necessitam ser levados em conta. Luz, 

cor, som, forma, aroma, movimento são substancialidades da matéria que dizem de seu conteúdo mais 
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central, que participam da vida corpórea e subjetiva das crianças, que emitem valores, que se incor-

poram ao eu.

Materiais da brincadeira e da experiência cotidiana das crianças trazem códigos culturais, afetivos. 

Aproximar as crianças da duração, do tempo lento, requer de seus corpos contato, atrito, peso, infle-

xão, força. Ligá-las ao pertencer e à intimidade requer um olhar abrandado, sombreado, com texturas 

dadas à moleza, ao aconchego, à proteção, às cores da vida uterina.

Conceber ambiências voltadas à autonomia prescinde a compreensão de espaços de experiência livre, 

espaços amigos, seguros. Espaços assim devem incluir os riscos, os desafios oferecidos à percepção 

do meio, aberturas para a perspicácia visual. Oferecer possibilidades múltiplas e dinâmicas de assimi-

lação dos espaços pelo corpo.

O olhar trabalhado para o despertar, que se quer encantado, fascinado, impreterivelmente escava in-

terioridade, cria reflexo interior, instala-se numa espacialidade íntima, cria corpo na individualidade da 

criança, traz à visão o sentimento idealista, dado à nobreza. Um olhar revestido de lente simbólica, de 

vitalidade criadora, busca incansavelmente os sinais reclusos nos gestos, nas nuances da vida profunda. 
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I M A G I N A Ç Ã O  E  V I S Ã O

A beleza é o caminho imaginário mais direto da visão. Por ela as crianças contatam os idealismos e so-

mam-se e engajam-se nos sonhos desbravadores dos heróis. Vestem-se do poder de mudar o mundo, 

fazê-lo melhor, tonificá-lo de novidades, ou mesmo, incendiá-lo de brio. O espetacular é a beleza ex-

pandida. A capa e a espada nas mãos da criança dão-lhe a força do domínio sobre o tempo, o espaço, 

a natureza. São invencíveis assim. Isso é espetacularização mitológica do mundo. Tudo se faz grande, 

os monstros a vencer, as distâncias a percorrer, os planetas a destruir etc.

Mas o olho também gosta da descida, do aconchego que não está no alto da montanha bradando mo-

vimento e expansão, está no cuidado, nas miniaturas do mundo, nas casinhas de janelas pequenas, nos 

espaços de luz branda e textura terrosa, nas velas ou lanterninhas de exame das coisas, nas lupas que 

procuram as mínimas coisas, os menores gestos dos insetos. Esse olho é têmpera calórica, é o mais 

calmo, o silencioso, o observável. A beleza aqui não é do espetáculo, é do cuidado, da contração, dos 

sonhos e narrativas lunares, do festivo íntimo, do ínfimo vivido.

Já os medos, os causos de assombração, o escuro, são aspectos da visão encantada, da beleza investi-

gada com maior recolhimento. O belo aterrador, fascinante. Contrai-se tanto que se volta inteiramente 
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para dentro. Muitas vezes aí, o olho é quase só interno; a visão é quase só de imagens oníricas nesses 

estudos imaginários das crianças. Todos esses fragmentos simbólicos experimentados no que se cha-

ma brincadeira encontram paralelos inúmeros com o patrimônio imaginado da humanidade que está 

nas literaturas, nos mitos, nas filosofias, nas religiões.
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A  a u d i ç ã o

Esse “órgão da noite”, segundo Bachelard, esse receptáculo 

aquoso, talvez seja, dos sentidos, o mais íntimo da memória. 

O ouvido é fundamentalmente noturno, do sonho. Insere a 

experiência no campo do vivido, tem amplas repercussões 

imaginais, emocionais. Por isso mesmo, Padre António Vieira 

cunhou a expressão ‘ver-de-ouvir’.

Enquanto o olho é um órgão inquiridor, vai buscar longe, 

avalia à distância, pode abster-se do visto, esconder-se 

dele; pode, inclusive, desafiá-lo; o ouvido não escapa de se 

inundar. Não pode, se realmente ouve, deixar de receber 
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repercussões diretas do que foi ouvido. Responde de maneira muito mais tátil que o olho. É toca-

do pelas vibrações sonoras, bem mais densas e percussivas que as vibrações da luz banhando o 

cristalino (uma lente) e a pupila (um diafragma), sem, contudo, querer minimizar a reação que uma 

cor, sua luz, por exemplo, pode causar em um organismo, como diz Philippe Meyer em seu estudo 

de biofilosofia, O Olho e o Cérebro:

“O vermelho assume as características de um choque indiferenciado, instantâneo e pontual, nos seres 

vivos carentes de uma capacidade cerebral superior pela sensação pura dessa cor. Essa cor excita 

a novilha e a rã, provavelmente por uma sensibilidade particular dos tecidos retinianos e nervosos 

nesses animais que a detectam. O choque sensitivo desencadeia, por via reflexa, uma reação motora 

estereotipada”. (pág. 95)

Já no humano, o choque da cor pura tem repercussões diferenciadas por não ser mais tão pura. Pois 

o reconhecimento da cor pelo cérebro não depende apenas do elemento externo, mas obedece a re-

presentações subconscientes. Assim, a cor não exerce influência pura, ela é reelaborada pela psique 

humana que com ela interage criando novas representações. Mas, mesmo assim, tem seu nível de in-

fluência e impacto.

50



O som, ao contrário, entra por uma via mais direta de estímulo afetivo, como demonstra Meyer no 

mesmo livro citado acima “A audição de música pelos lobos temporais, suscitando uma ativação neu-

ronal associativa, encarrega-se de afetos multiformes e pessoais”. (pág. 16)

As culturas orais, extensivamente auditivas, expressam uma ordem de conhecimento vivencial com base 

nessa afetividade nascida do som, ao passo que nossa cultura escrita, visual, separa os campos do saber.

Quando o sustentáculo de uma comunicação verbal é auditivo (não tem a letra escrita) e recebido 

diretamente do outro, as relações interpessoais adquirem papel preponderante na construção do 

conhecimento. A apreensão desse conhecimento tem como abrigo o corpo e a memória. A imitação 

(mímese – atualização corpórea do conhecimento) e a mnemonia (práticas de memória) são recipien-

tes afetivos, imaginativos e criadores do saber encarnado do corpo.

Diz Walter J. Ong em sua obra Oralidad y Escritura, que examina o percurso de transformação da 

consciência humana quando transita das culturas orais para a escrita:

“Para una cultura oral, aprender o saber significa lograr una identificación comunitária, empática y 

estrecha com lo sabido (Havelock, 1963, pp. 145-146), identificar-se com él. La escritura separa al que 
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sabe de lo sabido y así estabelece las condiciones para la ‘objetividade’ em el sentido de una disocia-

ción o alejamiento personales”. (pág. 51)

As crianças, mesmo as que vivem em culturas escritas, em princípio, na Primeira Infância, habitam 

a inteligência oral. São vorazmente auditivas e verbais. Vivem o animismo das histórias com grande 

intensidade. Têm uma límpida memória para as coisas ditas.

Podemos dizer que a audição na infância é a porta mais eficiente para o alimento imaginário, para a 

abertura criativa, para uma integração segura na ecologia familiar, para o despertar do saber nascido 

de sua individualidade em direção ao outro e do outro para sua individualidade; saber encarnado, so-

noro, percussivo, que repercute no corpo, nos sentimentos, no ritmo.

Para um auscultar da criança, a palavra – além do brincar – mostra-se como um primordial terreno 

de compreensão de sua interioridade, de investigação de seus intentos mais genuínos. Nas mãos da 

criança, a palavra é uma matéria-prima de riquíssima modelagem, pois antes de ter o sentido conscri-

to pela vida social, a palavra é som e, como tal, tem infinitas modulações. Na oficina sonora da criança, 

o verbo pode avessar-se, literalizar-se, ganhar concreção, alar-se, criar ramos, pacificar-se ou aguer-

rir-se conforme o estado de ser de cada brincadeira, de cada investigação e das múltiplas relações.
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Assim, não nos custa perguntar sobre as consequências, para 

a infância, de uma sociedade que a cada dia aumenta seus 

decibéis na vida privada e coletiva, mais vezes sonorizando 

artificialmente o brincar, os brinquedos e o lazer, tornando o 

silêncio algo mais raro.

Vivemos numa comunidade humana pouco ciente do voca-

bulário inconsciente, arcaico, anímico, onírico, fazendo do 

diálogo algo cínico, disfarçado de bondade e temperança, 

mas, no fundo, desencarnado do corpo, racionalista, buro-

crático, muitas vezes violento e cético, com palavras ba-

nidas da vida vivida. Como ensinar (insignare – colocar na 

sina) as crianças a ouvir? Não será o ouvir a verdadeira sina? 

Como minimizar o desejo de dizer de si em prol do desejo 

de apreender, ver-de-ouvir o outro? Quais as consequências 

de não conhecermos mais das sonoridades e murmúrios do 

silêncio? Só escutaremos as ladainhas de nossas almas se 

do auscultar conhecermos.
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Num nível ainda mais radical, experiências auditivas podem ser totalmente internalizadas sem contato 

com os sons externos. Oliver Sacks diz em seu livro Alucinações Musicais:

“Músicos profissionais geralmente possuem o que a maioria de nós consideraria um talento ex-

cepcional para as imagens musicais. Tanto assim que muitos compositores começam a compor, 

ou criam toda uma obra, não com um instrumento, mas na mente. O exemplo mais extraordiná-

rio é Beethoven, que continuou a compor (e cujas composições atingiram níveis cada vez mais 

elevados) anos depois de ter se tornado totalmente surdo. É possível inclusive, que suas ima-

gens mentais musicais tenham se intensificado com a surdez, pois, com a remoção das entradas 

de informação auditivas normais, o córtex auditivo pode tornar-se hipersensível, com intensi-

ficação da capacidade de formar imagens mentais musicais (e, às vezes, até com alucinações 

auditivas)”. (pág. 43)

Sacks, em seu estudo das diferentes camadas da audição, em especial voltada para a música, sin-

tetiza a expansão das capacidades de crianças cegas que se inclinam para a interioridade auditiva 

com grande poder, mostrando que as chamadas deficiências, na verdade, escondem possibilidades 

infinitas de expansão das capacidades humanas para outros níveis de saber pouco aprofundados 

em nossas sociedades:
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“Em parte, a canalização de cegos para a vida de músico é um fenômeno social, pois costuma-se achar 

que eles não têm acesso a muitas outras ocupações. No entanto, nesse caso, as forças sociais combi-

nam-se a poderosas forças internas. Muitas crianças cegas são precocemente verbais e desenvolvem 

uma memória verbal incomum; muitas delas também são atraídas pela música e motivadas a torná-la 

central em sua vida. Crianças destituídas de um mundo visual, naturalmente descobrirão ou criarão 

um rico mundo de toques e sons”. (pág. 174)

Assim, portanto, podemos mais uma vez perceber os sentidos sendo internalizados e, com isso, ad-

quirindo mais refino perceptivo, maior integração com a interioridade humana, demonstrando que 

sua verdadeira natureza não é a única via de exteriorização. Na realidade dos saberes tradicionais, ou 

nessa nova realidade das neurociências, os sentidos, quando vividos em sua profundidade, são essen-

cialmente interiorizados e contatam forças de vida que emanam do eu.

M A T É R I A  E  A U D I Ç Ã O

A matéria auditiva é o som. A relação direta entre acústica e aprendizado deve ser mais estuda-

da e levada a sério pelas políticas públicas de educação. Ausência de acústica é confusão sonora, 
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reverberações sonoras que se chocam impedindo a clareza da expressão – impedimentos ao apri-

moramento das linguagens. Isso se relaciona à espacialidade dos ambientes e suas texturas; também 

vincula-se à capacidade de acolhimento dos lugares.

Outra matéria auditiva estritamente ligada ao som é a palavra, a linguagem falada. Uma pedagogia da 

palavra ancora-se na natureza da linguagem. As pedagogias primitivas, de populações orais, tratam da 

matéria ancestral da palavra. Não é a palavra aleatória que se encaixa em sua cosmovisão, mas, sim, 

aquela integrada ao corpo, ao trabalho comunitário, à cura, à fundação da identidade. A palavra, nesse 

caso, contém rito, faz-se do mito.

Som e senso organizador caminham juntos. Quais as possibilidades sonoras, musicais e linguísticas a 

serem trabalhadas nas crianças? O som das palavras contém sua alma. Teatrólogos e dramaturgos 

experientes esperam de seus atores o estudo apurado das palavras, de sua natureza sonora, a fim de 

encontrarem a entonação mais condizente com a alma da palavra naquele momento. O personagem 

emerge com mais poder, em grande parte, pela alma da palavra que ele evoca.
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I M A G I N A Ç Ã O  E  A U D I Ç Ã O

A imaginação do ouvido na infância vem especialmente pelas histórias. Os temas são diversos, seus pon-

tos de força simbólica são inúmeros. Atuam diretamente no dinamismo interior das crianças. Os con-

tos de fadas e a imaginação são interações de capacidade terapêutica, organizadoras, regeneradoras.

A oralidade da expressão, a palavra narrada, tem possibilidades diversas, desde o fortalecimento de 

vínculos com a mãe, o pai, cuidadores e família até o despertar de interesses e buscas pessoais. Os 

reinos das metáforas, das literaturas tradicionais, da poesia, do canto, da recitação, trazem, na verda-

de, as pontes simbólicas que conectam o ouvinte a si próprio, a seus dramas, complexos, aberturas e 

sublimações.

O universo sonoro, com suas metáforas e texturas, com suas ambiências e tramas, leva o corpo ao 

mergulho subjetivo e especulativo. Leva também à inteligência abstrata e lógica das arquiteturas de 

conhecimento. Todas são vias de devaneios e produção de imagem criadora, de imaginação simbólica.
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O  o l f a t o

O olfato é um sistema de percepção exócrina. Realiza um tra-

balho de comunicação entre as químicas da natureza. O ar, 

muito mais do que um espaço aleatório por onde os cheiros 

perambulam, é um ambiente de transmissão de informações 

químicas, parecido com o sistema interno, endócrino.

As informações transmitidas pelo sistema endócrino são alta-

mente seletivas e precisas. Mensagens químicas, hormonais, 

atuam sobre células programadas para receber determinada 

informação. As outras células da imediação não tomam co-

nhecimento desse trabalho e não são afetadas. A vida nos 
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organismos superiores só é possível graças a essa forma de comunicação que trabalha ininterrupta-

mente para manter o corpo em equilíbrio.

Esse equilíbrio também tem relação com o meio externo. Do sistema de regulação química, endócrino, 

também fazem parte as glândulas odoríferas espalhadas por diversas partes do corpo dos mamíferos. 

Há, assim, uma comunicação entre esse sistema externo, exócrino, e o sistema regulador do corpo, 

endócrino. Pelo olfato, há a transmissão de mensagens químicas diretamente ligadas à sobrevivência e 

ao comportamento na vida animal. Edward T. Hall em seu trabalho seminal de arquitetura, A Dimensão 

Oculta, estuda a cultura como extensão dos mecanismos sensórios do homem e diz:

“Há muito tempo, pessoas que lidam com esquizofrênicos vêm alegando que eles têm um odor ca-

racterístico. Esse tipo de observação naturalista levou a uma série de experimentos em que a Dra. 

Kathleen Smith, psiquiatra de St. Louis, demonstrou que ratos distinguem facilmente entre o cheiro 

de quem é e de quem não é esquizofrênico. Tendo em vista o poderoso efeito dos sistemas de men-

sagens químicas, vale perguntar se o medo, a raiva e o pânico (...) não poderiam ter influência direta 

sobre os sistemas endócrinos das pessoas ao redor”. (pág. 60)

A influência do olfato na vida comunitária é algo que se liga a uma base evolutiva, pois o odor é um dos 

métodos de comunicação mais antigos. Esse sentido, por ser químico, tem a capacidade de identificar o 
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estado emocional de outros organismos, especialmente no reino animal, atuando como ferramenta para 

inúmeras habilidades e detecção de informações sobre o meio e dentro dele.

Assim, o olfato é um sentido de forte corroboração para o imaginário da espacialidade e da organiza-

ção social. Para a constituição de memória das relações, da cidade, dos lugares e dos acontecimen-

tos. Um povo que bane os odores públicos, homogeneíza as experiências, inibe a diversidade, dilui os 

marcos de memória.

Diz Edward T. Hall na mesma obra citada acima:

“No uso do aparelho olfativo, os americanos são culturalmente subdesenvolvidos. O extensivo uso 

de desodorantes e a eliminação de odores em locais públicos resulta numa terra de mesmice e 

monotonia olfativa que seria difícil de reproduzir em qualquer outro canto do mundo. Essa insipi-

dez contribui para que os espaços não se diferenciem e priva-nos de riqueza e variedade na vida. 

Ela também tolda a memória, porque o olfato evoca recordações muito mais profundas que a vi-

são ou a audição”. (pág. 56)

O odor não pede licença, invade, apodera-se, causa repugnância ou contemplação, expulsa ou aco-

lhe, cria abertura ou indisposição. Não há fronteiras com o odor. Especialmente por sua natureza 
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bioquímica, ele tem um efeito quase instantâneo no comportamento. Assim, as tecnologias criaram 

perfumes para o mercado capazes de gerar estados de ânimo diversos, aptos ao consumo. Cheiros 

vinculados a padrões emocionais, para diferentes tipos de consumidores.

No âmbito de uma memória dos odores, como não entrever a nostalgia de nossa infância a partir 

dos cheiros? Gilbert Durand em seu livro As Estruturas Antropológicas do Imaginário diz que toda 

memória de infância é uma nostalgia do ser. O ato de lembrarmo-nos de nossa infância já nos põe no 

dilema da alma. Mais evidente fica, pela experiência estésica, quando um cheiro nos toma de assalto. 

Ele é capaz de deslocar nossa memória, em fração de segundos, para uma experiência muito íntima 

de nossa infância. Desencadeia uma temporalidade do devaneio em nossa alma. Traz reminiscências 

impregnadas de valores, sensibiliza-nos.

M A T É R I A  E  O L F A T O

A matéria do olfato é o espaço afetivo. Os cheiros nos levam aos lugares em que nossos corpos se 

encontram com eles. Uma padaria perto de casa que, ao final do dia, emite seus odores, a cozinha 

da avó, o jardim do vizinho, a feira da rua. A vida social, os sentimentos e a cidade, o corpo e o bairro 
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são mais vivamente marcados em nós quando os aromas 

acompanham nosso convívio. Eles transmitem, confirmam 

e registram a dimensão emocional da convivência, dos 

modos de ocupar os ambientes. Colaboram para uma 

identidade, uma cultura, um sentimento da experiência.

A estetização do olfato diz respeito a uma vida comunitá-

ria rica em participação coletiva, em trabalho artesanal, em 

transformação de matérias-primas. Pois é delas que ressuma 

o odor do mundo. Estudos de artesanias para as crianças e 

a oportunidade de elas conviverem com artesãos, que en-

volvem seus corpos na manufatura das matérias, permitem 

a absorção dos espaços, dos sentimentos comunitários, da 

atmosfera das épocas pela via profunda do olfato. As ma-

térias-primas e suas transformações exalam os cheiros que 

são como catalizadores afetivos das experiências vividas e 

guardadas na memória.
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I M A G I N A Ç Ã O  E  O L F A T O

A imaginação vive de âncoras materiais, de experiências sensórias. Ela é ativa. Só acontece em ple-

nitude se puder se derramar na vida, se encarnar, se encontrar atrito, tato, sensação. O olfato é um 

poderoso mecanismo de sensações. Penetra e registra-se, para adiante, abrir-se como memória, uma 

memória dinâmica, que imagina ricamente a experiência vivida. Traz os sentimentos, traz narrativas 

renovadas daquilo que foi experimentado.

O olfato imagina as mais delicadas dimensões afetivas; aquelas guardadas em lugares tão recuados 

de nossa memória que, às vezes, nem existem mais em imagens, mas só no sentimento de alguma ex-

periência. Ele demarca territórios, lugares, corpos. Cria a ambiência envolvente, a aura emocional do 

abraço, a marca de dramas. O traço fundamental da personalidade de um avô, sua imagem, vem à tona 

por um cheiro que remete à sua marcenaria, por exemplo.
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O  p a l a d a r

Pela via dos estudos da reflexologia, do comportamento 

bioquímico e, mais recentemente, neuronal, podem-se des-

cortinar paralelos entre a capacidade simbólica do homem 

e sua corporeidade.

A deglutição é uma função primordial de manutenção da vida. 

É um ato reflexo de profundas implicações emocionais e sim-

bólicas. Mamando, o bebê nutre-se de todo o cuidado, de todo 

o amparo, de toda a doação da mãe. Vincula-se ao mundo em 

primeira instância pela mãe, pelo alimento por ela doado. Os 

primeiros e mais prazerosos jogos do bebê estão vinculados 

à amamentação, à postura degustativa, ao paladar.
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Os estudiosos do símbolo viram na deglutição, no ato de sugar, o resultado reflexo da letra “m” e da 

palavra mãe. A sucção provoca naturalmente uma função muscular dos lábios e da língua que pro-

duzem a sonoridade íntima desse termo. Não por acaso, na maioria das línguas, de troncos diversos, 

essa palavra se assemelha. Não só no humano. Nos filhotes de muitos mamíferos quadrúpedes, seus 

mugidos e berros de fome, por exemplo, emitem essa sonoridade muscular da sucção.

De todo esse esteio nutritivo desencadeiam-se os sonhos de afetividade, de intimidade, as narrativas 

e mitologias matriarcais, da mãe terra, das deusas. Dessa experiência estésica do bebê formula-se, 

aos poucos, em sua alma que ainda desperta, uma ampla constelação simbólica do feminino ligado ao 

cuidado, ao vínculo, à preparação para a vida.

Tal construto de intimidade desemboca na casa, na família, na cozinha, no fogo íntimo transformador dos ali-

mentos, o calor nutritivo. Bachelard diz que uma criança não vivida em torno do fogão, ou do fogo nutridor, não 

conhece as doçuras do açúcar e seus devaneios delicados. Não viveu pelo paladar as alegrias da festa que já 

começa no preparo dos pratos. Pouco percebeu dos sensos mais íntimos da partilha e da confraternização.

O sabor, muito mais do que o hedonismo sofisticado de pratos caros e experiências estéticas de culi-

nárias elaboradas, é a base amorosa de uma mãe, de uma avó e, outrora, dos peitos fartos de uma ama 
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de leite. Os sonhos do sabor, antes de tudo, valoram o acolhi-

mento, a segurança, a estima bem zelada, a confiança. Para 

quem sabe, adiante, ascender para a vontade de unir uma ali-

mentação saudável a princípios éticos de sustentabilidade, 

saúde psíquica e emocional, saúde pública e justiça social.

Uma infância exposta a todo tipo de preparado químico, a 

produtos propositadamente viciantes, a comidas sem qualquer 

vínculo com a função alimentar, a sabores artificializados  

apreende o que do cuidado nutridor? O que isso dista de uma 

casa com fogão, fogo, alimentos colhidos da terra e uma mão 

cuidadosa que os prepara?

Uma imaginação feliz da casa de nossa infância passa, quase 

sempre, pela cozinha. Passa pelo alimento, pelo encontro, por 

sabores só nossos. A avó e seus sabores. Eis uma matéria-

-prima para uma fenomenologia do cuidado na infância!
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M A T É R I A  E  P A L A D A R

A matéria do paladar é o alimento. A cozinha, o fogo, são fundamentos pedagógicos pouco dis-

cutidos, pouco compreendidos em sua capacidade formadora e transformadora. Os ambientes 

escolares isolam suas cozinhas da vida das crianças, quando deveriam ser um centro primordial 

de relação com o aprendizado.

Os alimentos desde sua origem até a mesa podem construir um vasto campo de impressão na vida 

de uma criança, participar da constituição de sua identidade. Os chefes mais sofisticados, todos 

eles, referendam a cozinha de suas famílias ou as cozinhas comunitárias de seus bairros ou países 

como o lugar fundador de sua identidade, o centro de sua cultura.

O feminino, por milênios, esteve associado ao paladar, e essa associação eleva a alimentação à escala do 

amor materno ou do amor terreno que doa seus frutos a seus filhos. Portanto, mesmo em nossa contem-

poraneidade de tantos relativismos, não conseguiremos facilmente deixar de imaginar, em devaneios de 

cuidado, o sentido do paladar dissociado das dádivas maternas, telúricas, e da identidade cultural da pátria 

mãe. Como saber de uma pátria sem passar por sua cozinha? Como conhecerão as crianças sua memória 

cultural sem conhecer suas cozinhas? Paladar, portanto, é fundamento identitário, linguagem originária.
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I M A G I N A Ç Ã O  E  P A L A D A R

A imaginação do sabor é o calor íntimo. Pelos sonhos de cuidado, pelo carinho de alimentar a criança, 

ele penetra nas entranhas de sua casa, de sua vida familiar, nas festividades, na amizade dos encon-

tros, nos mimos dos avós.

Adiante, adulto, já vivendo por si, podemos recuperar nossas forças só em acordar nossa memória de 

criança que viveu a oportunidade de se sentir amado pelo alimento. Um pai que sabe alcançar o sabor 

exato de uma comida que aquece a alma da criança é, no fundo, um pai sempre imaginário, que viverá 

na memória sempre em idílio amoroso.

A cozinha efervescente de uma escola, com bons cozinheiros e bons ingredientes, que não tem pu-

dor em deixar as crianças contemplarem e observarem a corporeidade e o saber pedagógico de seus 

artífices, é uma cozinha onírica. Habitará os sonhos de serviço, amor e individualidade das crianças. 

Constelará o desejo imaginário para o sentimento de acolhimento, convívio, partilha.
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I I I .  E S C U TA  D A S  A R E A S

De dezembro de 2017 a junho de 2018, o Núcleo de Estudos da 

Educação dos Sentidos  desenvolveu um laboratório de escu-

ta com as diferentes áreas do Alana. A intenção foi dialogar 

com as equipes sobre a educação dos sentidos para diagnos-

ticar as ressonâncias, as convergências, as divergências e até 

os possíveis desdobramentos, seja para um projeto  específi-

co, seja para uma área ou o Alana como um todo. 
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Foram realizadas oito oficinas de escuta, sendo uma com cada equipe (Comunicação, Criativos da Es-

cola e Videocamp; Advocacy; Educação e Cultura da Infância; Espaço Alana; Criança e Natureza; Ala-

na Foundation e Believe.Earth; AlanaLab) – apenas a Educação e Cultura da Infância contou com dois 

encontros, devido à particularidade da área, que teve recente mudança de diretoria.

Os encontros foram conduzidos por Ana Cláudia Arruda Leite, Diana Silva e Gandhy Piorski, tendo a 

Camila Almeida como  facilitadora  gráfica. Tinham duração de 3 horas, sendo compostos de: apresen-

tação do histórico do Núcleo de Estudos da Educação dos Sentidos no Alana; breve introdução aos 

fundamentos da educação dos sentidos; diálogo sobre as interfaces conceituais e as aplicabilidades 

desse conteúdo no Alana, nas em cada áreas e em cada atuação particular. 

A maioria das pessoas tinha pouca ou nenhuma aproximação com o trabalho que vinha sendo 

desenvolvido pelo Núcleo de Estudos e foi surpreendente ver quanto há de sinergia entre essa 

perspectiva e o Instituto Alana, o Alana Foundation e o AlanaLab. Chamou-nos atenção, inclusive, 

o fato de que áreas aparentemente mais distantes da Educação dos Sentidos encontraram muita 

sintonia com a abordagem apresentada e visualizaram diversas possibilidades de aproximação e 

ações conjuntas. 
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Nas próximas páginas, trazemos a sistematização desses diálogos e destaques de algumas ideias que 

consideramos terem aparecido com mais força em cada encontro. 

Ao compartilharmos as escutas com todos, esperamos ajudar a fazer perceber as singularidades de 

cada diálogo e área, assim como o que é comum, isto é, as conexões e interseções que formam as 

asas da nossa Borboleta Amarela.
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C o m u n i c a ç ã o ,  C r i a t i v o s  d a  
E s c o l a  e  V i d e o c a m p

A terceira oficina de escuta contou com a presença da diretora Carolina Pasquali e sua equipe: Laura 

Leal, Luiza Esteves, Belisa Rotondi e Heloisa Fantini, da Comunicação; Gabriel Salgado, do Criativos da 

Escola; Josi Campos, Daniela Perle, Julia Zylbersztajn, Patrícia Gianinni e Mateus Ramos, do Videocamp; 

e Natália Bastos e William Nunes, da Educação.

O  Q U E  S U R G I U  D O  G R U P O

Após a exposição do tema, o grupo chamou a atenção para o trabalho de design de experiência, que 

é muito utilizado como meio subjetivo de convencimento do cliente/consumidor. Seria possível ao 

Videocamp, inspirado pelo olhar da Educação dos Sentidos, usar essa mesma estratégia para gerar 

experiências boas e construtivas? Ainda: seria possível abarcar outros sentidos que não somente a 

visão, possibilitando uma comunicação mais inclusiva, que dialogue com pessoas com deficiência ou 

com aqueles que apreendem melhor o conteúdo por outras vias de percepção?
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Como exemplos, o grupo trouxe a experiência do Criativos da Escola com a publicação do Livro 

dos Encontros, de André Gravatá, que busca ampliar a relação com os sentidos e considera as 

mãos (tato) o ícone dos encontros, e não os olhos, e com o encontro presencial de 2017, onde 

foram criados jogos cooperativos que potencializaram a experiência do grupo, do corpo e da 

presença. O Criativos da Escola, que tem como princípios sentir, imaginar, fazer e compartilhar, 

percebe que seus projetos mais potentes têm como base o sentir genuíno, cujo cerne é o engaja-

mento e a criatividade.

Nessa perspectiva, teceram-se algumas reflexões sobre as possibilidades de potencializar ainda 

mais os trabalhos desenvolvidos pelo Alana: seria possível sair do foco no cognitivo e ir além, ou 

seja, para uma “experiência integral”? Como podemos trabalhar em 2018 para aprofundar esses 

conhecimentos em nossas produções e na narrativa do Alana e de seus porta-vozes? Que pro-

posições podemos pensar para as publicações do Alana que façam chegar essa “perspectiva dos 

sentidos” na ponta (público final)? Seria possível fazer proposições que questionem determinado 

uso das telas e das “escolas emparedadas”, por exemplo? Como levar o questionamento sobre a 

“escola que limita a criança” de uma forma sensível a todos? Como deixar o conteúdo da educação 

dos sentidos palatável ao grande público? Como estimular as pessoas a “sentirem a experiência”?
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O projeto Escuta das Crianças, realizado pelo Alana com apoio da Funda-

ção Bernard van Leer, foi citado como um exemplo prático de aplicabilidade 

dessa concepção de educação dos sentidos, que pretende abordar temas 

como clima e questões urbanas, em que serão priorizadas as múltiplas lin-

guagens da criança, pois o objetivo é escutá-la em sua integralidade, com 

o “corpo todo”, para entender o que ela realmente sente e pensa. Dessa 

pesquisa resultará uma série de produtos, como publicação, vídeo, entre 

outros, que podem contribuir para o entendimento e disseminação do olhar 

da Educação dos Sentidos dentro e fora do Alana.

A partir dessas reflexões, surgiram proposições sobre formas de dissemi-

nar esse conhecimento em três níveis: dentro do Alana, na comunidade e na 

relação com parceiros.

Dentro do Alana, uma possibilidade levantada foi a “tradução” do conteú-

do em metáforas, simplificando a forma de transmiti-lo, viabilizando a co-

municação sem, contudo, empobrecer e excluir a beleza e profundidade do 

tema. Essa seria uma forma de garantir sua abrangência, gerando qualidade 
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e unidade das narrativas. Elementos diferentes poderiam criar experiências 

positivas e sensíveis, por exemplo, através do design de experiência ou da 

ressignificação por meio de histórias, da ancestralidade, de brincadeiras ou 

mesmo através de qualquer novo aprendizado.

Para a comunidade, o grupo sugeriu formas concretas de levar o conheci-

mento para a vida das pessoas, por exemplo, pensando formas de intervenção 

Painel resultante da oficina de escuta realizada em 11.12.2017
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no espaço público, já que os diferentes tipos de materiais usados nos am-

bientes coletivos impactam os sentidos dos indivíduos. Já no âmbito das 

famílias, propuseram a produção de conteúdos que tragam experiências 

práticas que possam ser feitas em casa com os filhos (uso de materiais, es-

paços, cores, brincadeiras).

Na relação do Alana com parceiros, pensou-se em como a Educação dos Sen-

tidos poderia embasar um ambiente em que as pessoas se sintam escutadas 

e vistas, pois este parece ser sempre um ponto de partida e uma necessida-

de emergencial de quem procura a instituição. Assim, surgiram os seguintes 

questionamentos: como receber as informações que essas pessoas trazem? 

Estamos realmente escutando ou apenas cumprindo uma tarefa? Devemos 

só responder ou buscar uma melhor integração? Na relação de parceria do 

Alana com outra instituição, como podemos conversar de forma aprofunda-

da? Qual o sentido ou o propósito da parceria que toca, de fato, no corpo de 

cada um dos envolvidos?
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Buscando exemplos de como proporcionar experiências sensoriais, foi citado um serviço que uma 

empresa de Nova York oferece, que se baseia em proporcionar um ambiente livre de qualquer estímu-

lo, induzindo o indivíduo a uma conexão profunda consigo mesmo.

O grupo concordou sobre o risco que existe em entrar em argumentações saudosistas, de “como era 

melhor” a forma como se brincava ou se fazia antigamente… Enxerga a importância de questionar o 

uso da tecnologia do ponto de vista da integridade do corpo (mudanças cerebrais e impactos decor-

rentes do seu uso, da exposição às telas, às redes wi-fi), porém considerando que seu papel já está 

consolidado na vida das pessoas e que traz, também, aspectos muito interessantes na aprendizagem.
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A d v o c a c y

Participaram desta oficina a diretora Isabella Henriques e membros da equipe de Advocacy: Pedro 

Hartung, Guilherme Perisse, Livia Gerasimczuk, Thaís Dantas e Marina Pita.

O  Q U E  S U R G I U  D O  G R U P O

O tema educação dos sentidos fez o grupo reavaliar a percepção sobre o novo logo do programa Criança 

e Consumo, que tem um grande olho no lugar do primeiro “o” da palavra consumo. A escolha do logo ba-

seia-se na ideia de “estar de olho”, mas a questão abordada pela Educação dos Sentidos sobre a hegemonia 

do sentido da visão na atualidade, em detrimento dos demais sentidos, e o apelo ao consumismo em asso-

ciação a isso, traz uma nova forma de perceber a marca. O grupo entende que a Educação dos Sentidos 

pode auxiliar na construção de uma narrativa que amplie o entendimento sobre o sentido da visão.

Assim, os participantes demonstraram interesse em desenvolver várias questões: a necessidade de 

haver um parecer e um posicionamento acerca de brinquedos que utilizem a inteligência artificial e 

usem informações sobre a criança para manipulá-la através de uma publicidade perversa; o impacto 
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do uso de eletrônicos e a implicação do uso contínuo de telas por crianças; 

a intencionalidade da exploração dos sentidos no marketing mercadológico 

– e quanto esse tema está dentro das discussões sobre ética e moralidade; 

o estresse tóxico como experiência sensória com efeito direto sobre o psi-

quismo infantil; o que a sociedade vem apresentando para a infância e como 

isso influencia seu desenvolvimento; o desafio de religar a ética à estética; 

como integrar sentidos e razão nos estudos e pesquisas.

Painel resultante da oficina de escuta realizada em 14.12.2017
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O grupo expôs que a área de Advocacy pretende construir um jeito diferente de fazer mobilização e 

advocacy. Alguns membros da equipe participarão de uma imersão em um curso de relações inter-

pessoais e há um projeto de fazer um curso EAD sobre advocacy. Nesse cenário, acredita ser interes-

sante ter a perspectiva dos sentidos como pano de fundo, demonstrando interesse em realizar com o 

Núcleo de Estudos da Educação dos Sentidos encontros de formação para aprofundar os conteúdos.

Foi lembrado que os Conselhos do Prioridade Absoluta e do Criança e Consumo sempre cobram uma 

solução para a inserção da participação e do olhar das crianças nos trabalhos desenvolvidos pela área de 

Advocacy. Por isso, o objetivo do projeto Escuta das Crianças, a ser realizado em parceria com o Núcleo 

de Estudos da Educação dos Sentidos e a Fundação Bernard van Leer, é, além de outros, extrair uma me-

todologia que possa dar retorno e posicionamento, servindo também de referência para todo o Alana.
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E d u c a ç ã o  e  
C u l t u r a  d a  I n f â n c i a

A escuta da área de Educação e Cultura da Infância foi realizada em dois encontros. O primeiro foi realizado 

em 1/03, do qual participaram a diretora Érika Pisaneschi e a equipe composta por: Raquel Franzim, Ana 

Cláudia Leite, Gabriel Limaverde, Fernanda Miranda, Carolina Prestes, William Nunes, Diana Silva, Denis 

Plapler, Raphael Pereira e o consultor Gandhy Piorski, que integra o Núcleo de Estudos da Educação dos 

Sentidos. O segundo encontro, no dia 21/05, contou com a presença de Érika Pisaneschi, Raquel Franzim, 

Ana Cláudia Leite, Denis Papler, Diana Silva, William Nunes, Fernanda Miranda e Gandhy Piorski.

O  Q U E  S U R G I U  D O  G R U P O

Esse grupo, que integra a área do Instituto Alana mais diretamente implicada, e que, por isso, já se 

aprofundou no tema em outros momentos, enxerga a Educação dos Sentidos como um dos espaços 

de reflexão e fundamento para a área e que pode também servir de ferramenta, capaz de dar subsí-

dios práticos aos estudos específicos de cada projeto.
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O Território do Brincar trouxe a ideia de que ter um núcleo de estudos com 

essa ênfase de olhar já é em si um grande privilégio para a equipe de Educa-

ção. E que há uma afinidade muito grande com a Educação dos Sentidos, já 

que essa perspectiva da antropologia do imaginário, e mais especificamen-

te as pesquisas de Gandhy, é uma das bases conceituais do Território. Por 

essa sintonia de visão, a Educação dos Sentidos pode ter a função de nutrir, 

abrindo um campo de construção de conhecimento por outros caminhos 

que não só o da cognição, alinhavando o fazer, o sentir e o pensar. Foi citada, 

como exemplo, a imersão que a equipe de Educação fez em Valinhos com o 

Núcleo de Estudos da Educação dos Sentidos, como uma vivência prática 

muito produtiva e ativa para o desenvolvimento de conhecimento vivo, e não 

apenas cognitivo.

Reforçou-se a necessidade de entender se isso é um desejo institucional 

para além do Território do Brincar, pois é preciso fazer junto, olhar junto, 

pôr a mão junto, ir a campo junto... Foi exposta a necessidade de convidar 

e conhecer outros interlocutores sobre o tema. Nesse sentido, seria im-

portante ter um entendimento do contexto da demanda do surgimento 
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da Educação dos Sentidos e fazer uma reflexão de como dar densidade aos programas a partir 

dessa perspectiva.  

Sobre o Escolas Transformadoras, foi levantado que uma das maiores fragilidades das escolas, mes-

mo as que compõem a rede de escolas transformadoras, é a questão da materialidade. Mesmo essas 

escolas de referência continuam, em sua maioria, usando materiais com pouca diversidade, como 

E.V.A, TNT e desenhos prontos xerocados – e até com personagens da Disney –, entre outros proble-

mas, que evidenciam a precariedade da formação dos educadores.

A partir do olhar do Núcleo de Estudos da Educação dos Sentidos sobre a materialidade e do enten-

dimento da matéria como linguagem, o grupo destacou a importância desse tema na educação e for-

mação dos educadores. O que cada matéria, natural ou industrial, desperta em nossos sentidos? Qual 

a diferença entre matéria-prima e material? Estudos recentes da física quântica consideram que 

as partículas que compõem a matéria são as mesmas que compõem a mente. Ou seja, quando se 

olha para a estrutura da composição elementar da vida, descobre-se que é a mesma da compo-

sição da mente: a subestrutura da matéria e da mente é a mesma. Nossa percepção da natureza 

transforma-se em cultura, e vice-versa. Nós somos natureza, somos compostos dessa matéria-

-prima inicial, primordial.
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Nessa mesma linha, a matéria é multissensorial ou somos nós que, por sermos seres multissensoriais, 

evocamos matérias distintas? Quando se pensa em literatura, por exemplo, a palavra não é apenas 

sonoridade e cognição. Palavra toca e produz corpos, sentidos. Quem lê envolve-se em narrativas 

ficcionais, por exemplo, não participa apenas de uma experiência cognitiva. As narrativas ficcionais 

criam e evocam estados físicos, emocionais, sociais e espirituais, pondo em xeque a visão predominan-

temente escolar de leitura cerceada em atividade mental.

Painel resultante da oficina de escuta realizada em 01.03.2018
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Trabalhar mais esse assunto da matéria como linguagem ajuda a evitar tratá-la como estratégia ou 

como material, o que gera uma visão empobrecida e instrumental da linguagem. Por exemplo, a subs-

tituição de brinquedos de plástico por materiais naturais não estruturados não traz em si impactos se 

não estiver aliada a mudança de concepção.

Também surgiu no grupo a demanda de o Núcleo de Estudos da Educação dos Sentidos contribuir 

nas reflexões sobre criatividade, que é um dos conceitos-chave do Escolas Transformadoras do Brasil 

Painel resultante da oficina de escuta realizada em 21.05.2018
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[ETB] e que será abordado neste ano num encontro com as escolas, a comunidade ativadora e parcei-

ros, resultando numa publicação sobre o tema. Houve o interesse de estabelecer uma parceria para a 

construção do conceito e do encontro, de uma forma que as pessoas pudessem sair do cognitivo e ir 

para a experiência criativa. O Núcleo de Estudos poderia contribuir com esse planejamento trazendo 

outros elementos, como o corpo e os sentidos. Além da roda de conversa, haverá outros desdobra-

mentos, como um e-book. Como o ETB poderia explorar outros caminhos sobre essa temática? Seria 

possível uma formação da Educação dos Sentidos junto às escolas reconhecidas pelo ETB?

Foi colocada a possibilidade de o Núcleo poder contribuir no campo de fundamentação com o tema 

criatividade, para além da demanda do seminário. Entre a primeira oficina de escuta e a segunda com 

a equipe de Educação, houve um avanço na iniciativa de colaboração entre Núcleo e ETB e a pesquisa 

de teóricos e abordagens foi compartilhada na ocasião com o grupo. Essa primeira pesquisa trouxe a 

conceituação do espontâneo como caminho de criação. Nas referências pesquisadas, a palavra criação 

está sempre relacionada à palavra sentidos. E os sentidos, como a porta da espontaneidade; e esta, 

como o caminho da criação. Outra referência importante da pesquisa realizada é o conceito de criação 

enraizado no desejo. Para muitos teóricos, não há criação sem desejo. A criança precisa se sentir de-

sejante do seu próprio ser, fazer, para ela se sentir inventora deste mundo. Diante do exposto, será que 

faltam sentidos ou desejos em nossa educação? Ou sentido para o desejo? O Núcleo poderia auxiliar 
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no aprofundamento sobre essas questões de como o desejo se coloca como ponto de partida para a 

criatividade, independentemente de ser na escola, na comunidade ou nas relações familiares. Um outro 

ponto reforçado como essencial para ser problematizado é a desconstrução da dualidade entre cogni-

ção e corpo.

Foi compartilhada uma experiência a partir dos sentidos em que a provocação era ver um quadro ou-

vindo. A experiência se deu no museu escola do Instituto Tomie Ohtake, em que 15 obras foram me-

diadas por outras linguagens/obras, música, performances, literatura ou, ainda, tecnologia. O museu 

conseguiu promover uma experiência de provocação dos sentidos para as pessoas saírem de lugares 

estanques de fragmentação das linguagens e irem para as interseções entre elas. O interessante foi 

ver que tipo de criação se dá a partir de uma provocação de múltiplos sentidos. Então, talvez a área de 

Educação possa fazer um esforço conjunto para olhar para as interseções, por exemplo, de dentro da 

escola-fora da escola, brincar-estudar etc. E tentar ver quantas culturas são criadas dentro do estu-

dar, que corpos e sentidos são esses e quanto de estudar e aprender existe quando se brinca.

Além disso, o grupo trouxe algumas visões a respeito de diversos temas afins, refletindo sobre como a 

Educação dos Sentidos poderia contribuir nessas frentes, como a questão da inclusão. Ao defender o 

direito das pessoas com deficiência, torna-se necessário fortalecer o olhar para aspectos singulares 

87



de acesso delas ao mundo. Ou seja, há um universo potente e singular que 

pouco foi investigado pela Educação dos Sentidos e que seria interessante 

ser considerado. Um exemplo de questão que surgiu e nos instiga: quando a 

materialidade só pode vir por meio do som, qual o efeito no universo subjeti-

vo dessa pessoa? O grupo considera que a Educação dos Sentidos traz fer-

ramentas que, numa aproximação com os estudos e saberes sobre a con-

dição particular de acesso ao mundo de crianças com deficiência, podem 

promover muitas descobertas na abordagem de aspectos do imaginário, do 

corpo, dos sentidos e da materialidade.

A área de Educação discutiu também como poderia garantir uma coerên-

cia no cotidiano de sua prática a partir do princípio de que o aprendizado 

e a produção de conteúdos consistentes se dão por meio da experiência. 

O próprio conceito de experiência passou por um breve debate: o que ca-

racteriza experiência? Qual sua diferença de vivências? Seria a experiência 

a oportunidade de ser afetado? Seria a experiência um momento que não 

ocorre apenas no imediatismo das vivências, e, sim, a oportunidade de criar 

memória e narrativas sobre situações que nos afetam?
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Ao final das escutas, três outros temas surgiram: 1) uso das telas; 2) Base Nacional Curricular Comum 

para o cotidiano dos programas de uma forma integrada e útil para aprimorar o intercâmbio com as 

escolas e sua comunicação em lugares diversos da sociedade; e 3) transição da educação infantil para 

os anos iniciais do ensino fundamental e deste para os anos finais do fundamental, em que a rigidez 

dos espaços, dos tempos e a pobreza de materiais utilizados tornam-se evidentes.
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E s p a ç o  A l a n a

A escuta do Espaço Alana, localizado no Jardim Pantanal, contou com a presença de Andrea Bargas, 

Márcia Duarte, Luiz Henrique, Elani Tabosa e Adriana Biancolini.

O  Q U E  S U R G I U  D O  G R U P O

A exposição da proposta de olhar a infância a partir da educação dos sentidos gerou no grupo propo-

sições concretas a partir dessa perspectiva:

1. realizar um “fórum dos sentidos” com a comunidade do entorno do Espaço Alana;

2. realizar oficinas de brinquedos com diferentes materiais, com exposição permanente no espaço;

3. repensar o espaço da brinquedoteca à luz dessa perspectiva.
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Os educadores levantaram a questão em relação ao “cuidado de quem cuida”: como pensar, a partir 

da perspectiva dos sentidos, um cuidado para o educador e para a comunidade, ou seja, para o 

corpo coletivo?

Além disso, questionaram se seria possível fazer um trabalho que, além de acolher e dar espaço para 

a expressão das crianças, conseguisse compreender, analisar e encaminhar melhor seus dizeres e 

necessidades. Sentem que apenas escutar e dar espaço para a expressão das crianças, estimulando-

-as e fornecendo materiais para que desenhem, por exemplo, não parece suficiente. Ou seja, surgiu 

o sentimento de que torna-se necessário entender e encaminhar melhor o significado do que elas 

dizem, sentem e percebem. Falando de outra forma: como entender e potencializar os interesses 
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Painel resultante da oficina de escuta realizada em 22.11.2017

das crianças a partir de uma camada mais profunda, como o interesse que 

demonstram por filmes e histórias de terror? O que isso revela e aponta 

de caminhos para chegarmos em algo construtivo para as crianças e para 

a comunidade?
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Durante a oficina, os educadores expressaram uma angústia em não conseguirem atender às deman-

das das crianças, que são múltiplas devido à alta vulnerabilidade social da região, e, ao mesmo tempo, 

realizar o desejo, como educadores, de potencializar o espaço físico existente.

Explicitaram também a importância de investir em formação para conseguirem ter uma visão mais 

clara e fundamentada da infância e da educação e, com isso, aumentarem o impacto do trabalho rea-

lizado no Espaço Alana, na comunidade e nas escolas e instituições do entorno.
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C r i a n ç a  e  N a t u r e z a

Esta oficina de escuta contou com a presença da coordenadora Laís Fleury e dos membros de sua 

equipe: Paula Mendonça, Raika Moises, Ana Beatriz Nestlehner e Gabriela Guth, do programa Criança 

e Natureza, que tem como missão criar condições favoráveis para que as crianças cresçam e se 

desenvolvam em contato direto com a natureza. Para tanto, o programa entende que é preciso uma 

ação intersetorial com a finalidade de abarcar a natureza sistêmica do assunto. Dessa forma, atua em 

quatro eixos de ação: saúde, meio ambiente, cidade e educação. 

O  Q U E  S U R G I U  D O  G R U P O

O programa compreende a necessidade de formação permanente de sua equipe para o aprofunda-

mento de temas e lapidação de conceitos pertinentes ao trabalho. Assim, o grupo demonstrou grande 

interesse em fazer uma parceria com a Educação dos Sentidos para momentos de reflexão e forma-

ção, idealmente que sejam imersões realizadas em locais com presença da natureza e com tempo 

exclusivo para isso. 
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A partir da pesquisa da VOX, o Criança e Natureza aproximou-se mais da 

realidade brasileira e da identificação de barreiras específicas do país que se 

interpõem na relação da criança com a natureza. O programa pôde cons-

tatar, entre outros dados, as diferentes infâncias urbanas que se desenham 

a partir da desigualdade social, mas que têm em comum alguns denomina-

dores, como violência urbana, uso excessivo de eletrônicos, priorização de 

carros na organização das cidades, resultando em uma situação de empa-

redamento da infância. Dentro desse cenário, o Criança e Natureza quer 

encontrar brechas factíveis para lidar com o quadro, focando, sobretudo, as 

infâncias urbanas. Entende que é preciso encontrar um olhar de ponderação 

entre precariedade e potência, citando a lógica da abundância do Território 

do Brincar em relação ao cenário de escassez e violência em que as crian-

ças estão inseridas, reconhecendo as limitações desses contextos na rela-

ção com a natureza.

A pesquisa também apontou a importância da escola como espaço de pro-

moção do contato da criança com a natureza. Outro desdobramento apon-

tado pelo grupo foi a necessidade de estudar o uso da tecnologia pelas 
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Painel resultante da oficina de escuta realizada em 15.12.2017

crianças, partindo do pressuposto de que é um fenômeno singular dos tem-

pos atuais. A partir dessa pesquisa, pontuaram algumas questões: 

1. Como o uso de telas têm contribuído para consolidar um estilo de vida 

emparedado na infância? Como promover o “desemparedamento” da in-

fância que o Criança e Natureza incentiva e como qualificar a ideia de es-

tar ao ar livre e com a natureza?
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2. Dentro do conceito cidade amiga da criança, qual o recorte desse tema 

que compete ao Criança e Natureza? 

3. Como lidar com violência, medo, tecnologia? Qual o olhar estratégico 

para lidar com tais questões? 

Como ideia prática de levar a perspectiva da Educação dos Sentidos para a 

ponta, o grupo pretende incentivar o uso de materiais diferentes e elemen-

tos naturais que aproximam o corpo da totalidade da natureza nos espaços 

públicos. Além disso, quer pensar nos mobiliários urbanos como meios de 

potencializar a relação com a natureza. Considera importante oferecer, no 

espaço da escola, oportunidades para as crianças se relacionarem com ma-

teriais, tempos e espaços diversos, pelo fato de elas passarem muito tempo 

na escola. 

O grupo solicitou ao Núcleo de Estudos da Educação dos Sentidos uma for-

mação para a equipe do Criança e Natureza, que foi realizada em formato de 

imersão, de 15 a 17 de fevereiro de 2018, em Valinhos, São Paulo.

97



A l a n a  F o u n d a t i o n  e  
B e l i e v e . E a r t h

Participaram desta oficina de escuta a Cláudia Moreira, do Alana Foundation; e Cacau Araújo, Sheila 

Calgaro e Luíza Troina do Believe.Earth.

O  Q U E  S U R G I U  D O  G R U P O

A equipe do Alana Foundation entendeu a educação dos sentidos como importante para o seu tra-

balho, pois converge com a essência das pesquisas que relacionam pessoas com síndrome de Down 

e neurociência, ao tratar das delicadezas e especificidades de cada sentido e suas funções. Relatou, 

por exemplo, que muitas crianças com síndrome de Down sugam ao mamar e choram de uma forma 

diferente, sendo, às vezes, difícil para a mãe identificar e atender bem o próprio filho. Refletiu se essa 

criança não tem voz apenas em função da parte física ou também por não ser compreendida no seu 

modo de se comunicar e de estabelecer relações, podendo, assim, haver muitas ligações a serem fei-

tas entre o trabalho com crianças com deficiência e a Educação dos Sentidos.
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Desenvolvendo um pouco mais o tema, o grupo comentou sobre os estudos da neurociência que 

falam que há uma região do cérebro especializada em identificar expressões faciais. Ou seja, o ser 

humano aprimorou de tal forma essa habilidade, que o cérebro criou um lugar específico para deco-

dificar a linguagem corporal da face. Na criança com síndrome de Down, com muito mais capacidade 

de perceber detalhes, é possível que esse aspecto da leitura facial seja crucial. Citou como argumento 

o exemplo de Fabinho, que tem síndrome de Down e foi estagiário no Alana. Ele não entendia por que 

algumas pessoas não combinavam a expressão do olhar com a expressão oral, o que o deixava aflito. 

Também a criança percebe a incoerência do adulto entre o falar e o fazer, ou entre o falar e a expres-

são facial; ela busca a unidade das coisas.

Olhando para o que há no mundo em relação ao tratamento de deficiências ou doenças a partir dos 

sentidos, o grupo trouxe exemplos: algumas terapias modernas propõem-se a trabalhar com os sen-

tidos, mas podem fazer isso de maneira agressiva e violenta, com excesso de estímulos artificiais. É o 

caso da Terapia Veras, que expõe crianças desde muito pequenas a maratonas de 8 a 9 horas seguidas 

de estímulo para cada um dos cinco sentidos. Também existem medicamentos digitais que consis-

tem no aproveitamento de ferramentas audiovisuais para estimular deficiências dos cinco sentidos. A 

partir de conhecimentos da neurociência, esse tipo de medicamento baseia-se no estímulo de áreas 

específicas do cérebro. Por exemplo, um aplicativo faz uma anamnese para detectar um problema de 
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visão e, então, utiliza estímulos visuais e auditivos específicos como medica-

mento. É um tipo de tratamento que já está sendo desenvolvido fora do Bra-

sil e que pode vir a ser oferecido através de aparelhos de celular, um desejo 

que parece já ter sido esboçado pelas patentes.

Já a equipe do Believe.Earth enxergou um importante ponto de conver-

gência entre o seu trabalho e o da Educação dos Sentidos no que diz res-

peito a toda base do movimento Believe, que é justamente a imaginação, 

algo também central nos estudos do Núcleo. Enxergando a realidade dos 

péssimos indicadores de sustentabilidade e o sentimento de que tudo ten-

de a piorar, o grupo escolheu trabalhar o viés do imaginário para contribuir 

para uma mudança na forma de pensar, criando outros “futuros possíveis” 

– em contrapartida à pedagogia do medo e da escassez que a educação 

ambiental muitas vezes apresenta. Parte da premissa de que não conse-

guimos criar nada que não seja primeiro imaginado. Assim, se continuar-

mos vendo apenas notícias e imagens de negatividade, projetaremos um 

futuro de desgraça.
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Painel resultante da oficina de escuta realizada em 28.02.2018

A ideia do Believe.Earth é ser um movimento para criar e fomentar novas narrativas de futuro. Para 

contribuir com essa construção de um novo repertório, trabalha em duas frentes: articulação, para 

criar espaços em que a identidade Believe possa amarrar a narrativa de eventos, empresas, aborda-

gens em mensagens de sustentabilidade; e comunicação e mobilização, com um portal de notícias 

e soluções inspiradoras que tem como objetivo construir um repertório de um futuro positivo para 

resgatar na sociedade a capacidade de sonhar coletivamente e com esperança de um mundo melhor 

para se viver.
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Durante o lançamento, o grupo recebeu muitos feedbacks de crianças que 

compreenderam a proposta de criar novos futuros com a primeira men-

sagem, o discurso de Gisele Bündchen no Rock in Rio. Segundo o grupo, 

“muitos adultos são complicados”, pois querem respostas prontas e usam 

pouco a função da imaginação para pensar em soluções de problemas. 

Quer, portanto, fomentar esse exercício de imaginação nos adultos. O Belie-

ve.Earth trabalhou em um vídeo em que as crianças deveriam responder o 

que elas criariam para um futuro melhor. O resultado foi muito interessante: 

elas trouxeram imagens leves e fáceis, usando elementos de suas realidades 

para a solução de problemas. Por exemplo: um cachorro espacial que reco-

lhe o lixo; um carro que anda na água e limpa-a; uma casa que voa para levar 

os velhinhos que não conseguem sair sozinhos; um professor “maneiro” que 

brinca com as crianças que não têm com quem brincar, e assim por diante. 

O vídeo foi capturado durante uma atividade do movimento Crie Futuros, na 

Escola Amorim Lima.

O grupo acredita que essa proposta seria mais complicada se feita com 

adultos, pois eles costumam ter dificuldade de imaginar (o grupo pensou 
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inclusive em pôr em prática esse projeto, para comparar). E aqui pode estar 

a oportunidade de fazer esse convite à imaginação. A partir disso, surgem as 

questões: o que acontece quando envelhecemos que perdemos a capacida-

de de imaginar? Como podemos fazer um manifesto sobre o direito de so-

nhar? Como saímos do lugar do medo para o lugar do afeto e da esperança?

A tentativa é encontrar um lugar de respeito às individualidades para enten-

der o papel e as capacidades de cada um na transformação do futuro e na 

transição para um mundo mais justo, próspero e sustentável. Para sair da 

ótica individualista da ação e recompensa e inspirar uma mudança em dire-

ção à perspectiva de que só é possível um mundo melhor de forma coletiva, 

o Believe.Earth movimenta-se esboçando desenhos para um manifesto pela 

imaginação, pelo resgate da fé e pelo direito de sonhar. Nessa dimensão do 

sonho e do fortalecimento do imaginário nos diferentes interlocutores do 

movimento é que o grupo considera que o Núcleo de Estudos da Educação 

dos Sentidos pode trazer grandes contribuições para esse desafio imenso 

que é criar novos horizontes.
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A l a n a  L a b

A oficina de escuta contou com a presença de Mariana Mecchi e Marlise Rodrigues, do AlanaLab. 

O  Q U E  S U R G I U  D O  G R U P O

Como o AlanaLab tem um olhar que visa potencializar as iniciativas de todo o Alana, o encontro aca-

bou sendo um primeiro exercício criativo – imaginando como a narrativa conduzida pela Educação dos 

Sentidos pode se materializar, enriquecer a cultura do instituto e “furar a bolha”. 

Uma das principais reflexões que surgiram foi em relação ao diálogo do Núcleo de Estudos da Edu-

cação dos Sentidos com os pais e a relevância de expandir esse universo para além dos educadores. 

Essa proposta veio como reforço ao trabalho do Alana de colaborar com novos olhares para as for-

mas de educar, não apenas entre gestores da educação – que possuem maior autonomia no âmbito 

da educação pública –, mas também entre mães e pais, que se tornam grandes influenciadores na 

tomada de decisões dentro do ambiente escolar privado. 
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Nesse sentido, surgiram várias proposições, como potencializar o Portal Lunetas, que substituirá o 

Catraquinha em 2018. O grupo pensou que poderia ser muito relevante criar uma série de vídeos cur-

tos, com assuntos variados e linguagem acessível aos pais, envolvendo inspirações sobre os sentidos. 

Seriam abordadas as possibilidades de uso de diferentes materiais capazes de gerar um campo de 

imaginação, comportamentos e qualidades nas crianças, como organização de ambientes, escolha de 

objetos, cores, músicas, imagens e sabores. 

Painel resultante da oficina de escuta realizada em 06.12.2017
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Pensando um pouco mais em inovação, foi levantada a possibilidade de ex-

pandir os formatos do conteúdo sobre cada um dos sentidos. O grupo pen-

sou que seria interessante a criação de áudios no formato de podcasts pen-

sados exclusivamente para crianças, pois poderiam ajudar na formação da 

imagem (imaginação), fugindo da hegemonia do sentido da visão.

Ainda explorando o digital como meio capaz de estimular outros sentidos além 

da visão, o grupo discutiu a possibilidade de investigar o formato ASMR (tec-

nologia de gravação que é capaz de gerar uma experiência de som 3D) como 

possibilidade de materializar uma experiência sensorial para o público (pais ou 

crianças). 

De forma complementar a essa iniciativa de trazer a informação e a sensibi-

lização sobre o conceito de educação dos sentidos a um público mais amplo, 

foi sugerida a parceria com uma editora de grande alcance como a Compa-

nhia das Letras (parceira do AlanaLab) com o objetivo de dar profundidade 

ao tema de uma forma escalável. Publicações em série trariam conteúdos 

sobre cada um dos sentidos de uma forma lúdica e compreensível para toda 
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a família. Os temas para esses textos seriam relacionados aos cinco senti-

dos, ao imaginário, aos elementos da natureza, aos materiais, entre outros. 

Em um movimento FLOW, todas as ações seriam conectadas, fortalecendo, 

assim, a mensagem e ampliando o alcance entre públicos diferentes: publi-

cações literárias + especial Lunetas + podcast infantil + séries de ASMR fa-

riam parte da plataforma multicultural sobre educação dos sentidos.

Ao direcionar o olhar para a cultura do Alana, o grupo refletiu sobre como 

a narrativa da Educação dos Sentidos deveria ser um fio condutor para 

todo o grupo – passando pelo tom de voz, suas crenças e também sua 

arquitetura. O AlanaLab tem o desejo de contar com o olhar da Educação 

dos Sentidos para enriquecer as experiências propostas, inovando e re-

pensando processos de cocriação e rituais de inovação.

Pensando em materializar ainda mais os fundamentos apresentados, uma 

das possibilidades que emergiu foi refletir o novo espaço físico da Maria Fa-

rinha Filmes. O grupo questionou se seria possível, a partir dos fundamentos 
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da educação dos sentidos, pensar a arquitetura de forma a propiciar um ambiente que potencialize a 

comunicação e a transparência e, ao mesmo tempo, estimule a concentração e possibilite momentos 

de maior privacidade para negociações, por exemplo.

Em resumo, ficou muito claro para o grupo quanto a Educação dos Sentidos pode  contribuir com fun-

damentos que inspirem a inovação em novos produtos de comunicação de impacto que são geridos e 

acelerados pelo AlanaLab. 
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