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Este artigo descreve a situação de violência cotidiana a que estão 

expostos física e psicologicamente os adolescentes e crianças de 

uma comunidade rural da Grande São Paulo. Detalha, ainda,     o 

 trabalho pedagógico realizado informalmente com esses jovens, 

que através de dramatizações e atividades corporais cercadas de 

cuidado e descontração revelaram o grupo e o jogo como 

 edificantes meios de autodefesa lúdica.
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Tivemos oportunidade de desenvolver um trabalho pedagógico informal junto a um 
grupo de crianças e adolescentes de dois até quinze anos2 ou mais3, em uma área 
rural da grande São Paulo, em um lugar que foi apelidado de “escolinha”. Nossa 
proposta consistia em oferecer um local, acompanhamento pedagógico, atividades 
lúdicas4, trabalho corporal e ensino de técnicas artesanais, assim como algumas 
regras, para que crianças e adolescentes pudessem conviver em liberdade no espaço 
deste trabalho. As atividades eram sempre propostas, nunca impostas.

Neste artigo consideraremos mais especificamente o grupo de crianças e adoles-
centes de sete até quinze anos. Fatos relativos a crianças menores de sete anos 
cons tam aqui para caracterizar a comunidade na qual esses jovens estavam cre-
scendo e para descrever alguns traços referentes à infância nesta comunidade.

Os jovens desta comunidade costumavam ser expostos a muita violência, desde a 
mais escandalosa: “um cadáver foi encontrado um dia, de manhã, na nossa estrada; 
a monitora da escolinha foi estuprada uma tarde, quando voltava para casa; a 
casa do casal de aposentados vizinha foi assaltada durante um fim de semana; a 
própria escolinha foi saqueada uma noite...”

até a mais corriqueira: “as brigas de ruas eram muito freqüentes, e os roubos de 
relógio e de dinheiro no caminho para o ponto de ônibus não eram raros...”

passando pela violência na escola pública (para os maiores de sete anos): “a violên-
cia física entre alunos cuja energia não encontrava canalização adequada era 
corriqueira na escola; assim como o desrespeito geral na sala de aula, onde nin-
guém ouvia ninguém, e onde nem o professor conseguia ser ouvido...”

“algumas crianças de 7 anos voltavam do primeiro dia de aula com a palavra 
‘maconha’ a lhes enriquecer o repertório; outras não haviam feito esta aquisição, 
porque já conheciam a palavra...”

e pela violência na televisão: “aparentemente, os programas aos quais os nossos 
alunos tinham acesso eram extremamente venenosos: focalização de cenas violen-
tas, crimes, exploração de casos licenciosos, gritarias, escândalos, jogos e brinca-
deiras vulgares com comentários humilhantes...”

quando a escolinha iniciou suas atividades com uma meia-dúzia de crianças pequenas, 
uma das palavras que elas mais usavam como palavra de poder, e que, em alguns 
casos, elas representavam com bonecas, era “estuprar”5;

A “fofoca” era outra violência que estas crianças e adolescentes testemunhavam. 
“Falar mal”, muito mal do outro, era mania, praxe, ocupação, lazer, que assolava esta 
comunidade constituída por pessoas que possuíam, no entanto, tesouros de bon-
dade e sentimentos muito humanos.

No seu lar ou na casa do vizinho, crianças e adolescentes podiam ainda ser expostos 
ao drama de um pai bêbado que espancava seu filho. Aqui mais uma vez ressalta-
mos que o nosso propósito não consiste em apontar culpados, mas sim em retratar 
uma situação na qual um indivíduo provavelmente dominado pelas circuns tâncias 
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afirma sua existência através de uma demonstração de violência.

Assim, inseridos em uma comunidade vitimada pela violência, essas crianças e ado-
lescentes sofriam continuamente atentados6 contra sua sensibilidade e contra o seu 
desenvolvimento: “uma mãe se irritava ao ver sua filha adolescente lendo um livro 
da biblioteca da escolinha, e a proibia de ficar assim sentada “ sem fazer nada”, mas 
essa mãe não perdia a calma quando a menina ficava sentada assistindo televisão;”

“outra mãe mandou seu filho de sete anos destruir o brinquedo que um vizinho 
havia emprestado e estava pedindo de volta;”

“as meninas desta comunidade costumavam engravidar aos quinze anos; uma avó 
surrava suas netinhas (de seis anos) quando brincavam de dar cambalhotas e 
ficavam com as nádegas expostas para cima: ela queria apenas protegê-las desta 
maneira, ensinando-lhes o recato;”
 
Muitos jovens estavam “armados até os dentes”, no sentido figurado, claro, mas sem-
pre prontos a se defender com socos e palavrões. Certos pais de meninos valo rizavam 
esta extrema prontidão para a violência, e dirigiam seus ensinamentos neste sentido: 
“um pai incentivava seu filho a ‘bater primeiro para não ser aquele que apanha’, 
assim como incentivava o uso do atributo sexual masculino para se impor e dominar 
os outros meninos; primos e vizinhos compartilhavam este ensinamento, e exibiam 
seus pênis quando queriam ofender alguém, ou fingiam que os exibiam;”

“brincadeiras alegres imitando a sodomização, ou tentativas de dominar uma criança 
mais fraca e resistente para praticá-la aconteciam entre menores de sete anos fora 
da escolinha;”

“no nosso espaço pedagógico alguns meninos tentavam irritar outros com tenta-
tivas sub-reptícias de representar através de mímica a sodomização com um toque 
dos dedos;”

De maneira geral, não havia muita privacidade nas moradias: “um menino surpreen-
dido pelo pai masturbando-se no banheiro - sem tranca na porta - foi espancado;”

“algumas casas possuíam um quarto só, e não muito grande, no qual dormiam pais 
e filhos juntos;”

Esta última particularidade permitiu compreender, no grupo dos pequenos, um 
menino (de oito anos) que freqüentemente apresentava olheiras causadas por 
noites mal dormidas, assim como certa excitação que procurou uma vez canalizar 
através da tentativa de isolar-se com uma menina de cinco anos, para brincar de 
deitar com ela embaixo de um pano.

Foi necessário confirmar a atitude tomada pela auxiliar7 da escolinha quando, perce-
bendo logo que não se tratava de brincadeira de casinha durante a qual as crianças 
brincavam de dormir e acordar repetidas vezes, chamou logo a dupla de alunos para 
iniciar outra brincadeira com outras crianças. E foi necessário diluir o sentimento dessa 
jovem auxiliar de que aquele menino havia tentado cometer algum tipo de monstruos-
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idade.
Para isso foi preciso, durante o encontro semanal da equipe pedagógica8 no grupo de 
estudos, viajar um pouco no tempo e no espaço para encontrar outras modalidades 
de vivência e aprendizagem relacionadas a sexo. Assim, foram evocados jogos sexuais 
infantis em sociedades ou espaços9 intocados (ou menos tocados) pela civilização, e 
onde a expressão sexual das crianças não é ,ou não era, reprimida ou inibida.

Encontramos também nessa “viagem” o relato de BUCKLAND (2000, p. 140) sobre anti-
gos costumes de ciganos nômades, ingleses na maioria dos casos citados por ele.

“Em geral, com todos os seus membros morando juntos dentro de um pequeno vardo10 
[...] é quase um costume o fato de a mãe e o pai dormirem juntos com os filhos em uma 
cama larga; assim, ninguém se espanta quando as crianças se mostram muito mais 
informadas e entendidas sobre as relações sexuais, à medida que vão crescendo.”

Fizemos também uma incursão pelas tranqüilas asserções de DOLTO (1994, pp. 142, 144):
“O estado de sono torna o indivíduo muito mais dependente, neurologicamente, do 
mundo que o cerca. [...] Se as crianças devem ser as testemunhas adormecidas ou 
acordadas da vida conjugal de seus pais, é preciso saber que elas [...] devem ser 
esclarecidas mais cedo que as outras acerca do sentido real e da validade da sen-
sualidade e da sexualidade. Quero dizer que a educação deve ser, para elas, muito 
mais permissiva do que para as crianças criadas em um ambiente calmo no qual 
não há esta imposição de dividir, sob hipnose, emoções que, em intensidade neu-
rológica, ultrapassam suas possibilidades de ressonância...” (Trad. minha)

Assim, a proibição deste tipo de jogo sexual na escolinha – proibição sigilosa, comuni-
cada à equipe pedagógica apenas – adquiriu uma nuança amorosa e tranqüila. O limite 
estava pronto a ser dado se fosse necessário, com carinho e consciência. Pois esses 
alunos, se seus pais não encontrassem nada de errado nisso, dispunham de outros 
espaços onde podiam praticar essas brincadeiras. Além disso, alguns pais de alunos da 
escolinha com certeza não toleravam esses jogos, e um dos propósitos do nosso 
espaço era permitir a convivência pacífica entre pessoas de culturas e hábitos diferen-
tes.

Desta maneira, pesquisando, confrontando, conversando com as pessoas envolvidas 
neste trabalho, íamos dando “toques sutis” à nossa atuação, em sintonia com o 
trabalho corporal que os pequenos recebiam bem, mas que não encontrava espaço 
entre os maiores; praticamente o único contato físico permitido por eles era o da 
contenção, praticada por nós quando uma briga ameaçava sua integridade física. 

Assim, os toques não eram aplicados nos maiores a não ser através dos trabalhos 
corporais que nós, educadores, trocávamos entre nós com regularidade. Ou seja, a 
nossa determinação em continuar e às vezes intensificar a aplicação de trabalhos 
corporais entre nós, não visava o uso imediato, nem direto, nem desejado a todo 
custo a curto, médio ou longo prazo nos nossos alunos maiores. O que podíamos 
fazer para eles, no momento, era praticar essas técnicas em nossos corpos. Podíamos 
irradiar esses toques para eles. Não era loucura, e não era inútil.

As dramatizações, algumas individuais, silenciosas e quase secretas, outras grupais 
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e manifestas, que os maiores desenvolviam espontaneamente pareciam indicar que 
o nosso esforço para ajudá-los a se encontrarem não era vão.
Uma menina de onze anos encontrou um véu de seda na caixa de fantasias. Ela o 
tocou, o acariciou, o fez deslizar sobre seu rosto; andou, correu e girou com ele, 
braços abertos, cada mão segurando uma extremidade do pano que se erguia acima 
de sua cabeça e voava em volta dela. Enfim, ela se envolveu nele. O véu a cobria 
inteiramente, da cabeça até os pés. Ela então subiu no mezanino, ajoelhou sobre 
uma almofada, sentou sobre suas pernas dobradas, e permaneceu assim, imóvel e 
recolhida, até o fim da tarde.

De vez em quando, os pré-adolescentes construíam uma cabana muito bem fechada, 
onde ficavam até se acostumarem à escuridão, para poder comparar seus pênis.

“Meninos e meninas certos dias se organizavam para brincar de ser os pais deles; 
empregados em uma firma ou em uma família, de repente eram demitidos e 
expressavam sua revolta contra o patrão que lhes havia retirado o emprego.”

Às vezes eles representavam algum tipo de fluida mandala grupal, através dos seus 
corpos e dos móveis que dispunham nos quatro cantos da escolinha, e entre os 
quais se deslocavam: “...eles brincavam então de ser os responsáveis de uma 
empresa muito grande, e estabeleciam eficientes sistemas de comunicação entre 
suas diversas áreas.”

“Ou brincavam de ser adultos, simplesmente, casados, com uma vida muito ativa, 
e vários empregados. Brincavam de encontrar amigos, e de passar com eles lon-
gos momentos em silêncio, imóveis, olhares perdidos em espaços longínquos e 
invisíveis...”

Fora do espaço dos jogos de dramatizações espontâneos, eles não se permitiam este 
tipo de postura. Com efeito, fora deste espaço, eles se expressavam através de pala-
vrões, murros, gozações e provocações... Até esgotarem este repertório e entrarem 
em uma brincadeira sagrada onde eles podiam, com fervor e veracidade, representar 
algo que parecia provir das profundezas de seus seres. Na brincadeira sagrada, que 
o grupo11 revelava ser a estratégia, construía-se uma fortaleza, na qual era pos-
sível resistir aos mandamentos de violência do mundo externo. Nela podiam ser eles 
mesmos, e, finalmente, baixar as armas , abrindo mão de sua prontidão para reagir 
com dureza e rapidez, porque arma mesmo, eles geralmente deixavam uma, de 
madeira, ao alcance da mão, debaixo de uma cadeira ou de uma mesa, arma que 
eles mesmos faziam12: havia até um menino cujo pai tinha freqüentes passagens 
na prisão, que construía um tipo de metralhadora melhor que todos os outros.

No grupo, durante essas dramatizações, eles podiam dar uma trégua à aparência 
que haviam composto para sobreviver no mundo, e transmitir esta implícita 
declara ção: “No jogo do grupo, somos nós mesmos; fora desses espaços de jogo do 
grupo, fazemos de conta que não somos o que somos, para sobreviver".

Em um ambiente onde coexistiam o cuidado e a descontração, através da nossa 
tentativa de agir de modo pedagogicamente sutil, não intrusivo ou impositivo, 
atuando à maneira de um toque, e de carregar seu espírito quando este não podia 
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Notas

1. Técnicas de relaxamento e trabalhos corporais ensinados pelo Dr. Pethö Sandor.
2. Após tentarmos durante alguns semestres atender todos os alunos juntos no mesmo período, resolvemos 
receber o grupo dos pequenos (2-6 anos) e o grupo dos maiores (7-15 anos) em momentos diferentes. No 
entanto esses limites etários não eram rígidos. A determinação dessas faixas etárias foi estabelecida de acordo 
com o fato das crianças freqüentarem ou não uma escola de primeiro grau. As crianças menores não tinham 
acesso à pré-escola.
3. Aos poucos foram chegando adolescentes de mais de 15 anos e jovens adultos. Sua freqüência era irregular.
4. Inclusive danças circulares cujos efeitos parecem assemelhar-se aos dos trabalhos corporais ensinados pelo 
Dr. Pethö Sándor. Comentei esta semelhança na comunicação “A dança circular enquanto técnica de trabalho 
corporal”, para o X Encontro de Cinesiologia, no Instituto Sedes Sapientiae, 1997, São Paulo.
5. Por influência provável da televisão, pois na época (1996) não havia tantas ocorrências criminosas no bairro.
6. Por motivos culturais ou por falta de consciência é claro. Não havia intenção de serem maldosos para com 
os filhos, da parte dos pais que cometiam essas violências. 
7. Esta moça fazia parte da comunidade, e não tinha formação acadêmica na área da pedagogia.
8. Esta equipe estava geralmente composta por uma ou duas auxiliares, um ou dois voluntários, uma peda-
goga, e por nós. Alguns desses participantes eram também mães de alunos.
9. Que podem até ter existido na infância de pessoas extremamente civilizadas!
10. Carroça.
11. Mesmo no caso de jogos individuais, como no caso da menina com o véu, que o grupo respeitou: de 
repente, o espírito gozador havia-se apagado.
12. O desarmamento infantil é assunto para outra reflexão.
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ser dado, esses jovens revelavam o grupo e o jogo que emergia em seu seio como edificantes meios de autodefesa lúdica. 


