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1. RESUMO 

 

Essa pesquisa discute a noção de Vínculos Sonoros, apropriando-se de 

percepções humanas de afeto e pertencimento no teatro infantil. A partir da observação 

das oficinas de teatro  com crianças de 8 à 14 anos, participantes do Grupo Teatral 

Silveira Sampaio, irei dialogar como a perspectiva do toque sonoro amplia a percepção 

dos sentidos, desenvolve os vínculos sonoros e gera a sensação de pertencimento ao 

ambiente comunicacional no qual as crianças estão envolvidas.  

 

2. INTRODUÇÃO 

 

O ser humano é movido especialmente pelo toque. O tato toca o concreto, o paladar 

toca o alimento, os olhos tocam as luzes que formam as imagens, o olfato toca o cheiro 

e o ouvido toca o som. Os sentidos são movidos pela magnetização do toque e essa 

ação afeta a cognição de qualquer indivíduo. 

Ao observar atentamente o grupo teatral infantil Silveira Sampaio desde o início da 

turma, em Março de 2016, foi possível acompanhar o toque em um novo espaço, cercado 

de pessoas desconhecidas, que depois se tornaram colegas e, por fim, amigas. O 

desenvolvimento do afeto e do vínculo na formação de um ambiente comunicacional foi 

visível à medida que as crianças foram intensificando a participação no meio de 

pesquisa.  

As relações de cooperação são simétricas; portanto, regidas pela 
reciprocidade. São relações constituintes, que pedem, pois, mútuos 
acordos entre os participantes, uma vez que as regras não são dadas de 
antemão. Somente com a cooperação, o desenvolvimento intelectual e 
moral pode ocorrer, pois ele exige que os sujeitos descentrem para poder 
compreender o ponto de vista alheio (Piaget,1992,apud Taille,1992, p. 59).  
 

O desenvolvimento do afeto gera a sensação de pertencimento ao ambiente e 

vincula os indivíduos que ali estão envolvidos.  

 

3. OBJETIVOS  

 

 Explorar os vínculos sonoros presentes no ambiente comunicacional do 

teatro infantil, desvinculando parcialmente essa pratica do conjunto do corpo e trazendo 

uma nova perspectiva de observação do espaço teatral como ambiente comunicacional 

que proporciona o desenvolvimento de sensibilidade e afeto também através dos sons.  



4. METODOLOGIA 

 

 A partir de uma imersão - uma postura fenomenológica -  nas oficinas 

semanais no Grupo Teatral Silveira Sampaio, que abrange crianças de 8 à 14 anos, 

pretende-se analisar, com base nos estudos de Boris Cyrulnik, Jean Piaget, José 

Eugenio Menezes, Norval Baitello, Paulo Freire, Vicente Romano e outros pesquisadores 

do tema, a perspectiva de vínculos, com destaque para os vínculos sonoros, no ambiente 

comunicacional infantil.  

 
5. DESENVOLVIMENTO  

 

O teatro parte do princípio do coletivo. Até mesmo em um monólogo, uma cena ou 

peça composta por um só ator que desenvolve toda a narrativa, é necessário a 

participação do público, da equipe técnica e do diretor. Ao partir da perspectiva de que 

nada é realizado sem ajuda dos outros colegas e da criação de vínculos entre os 

participantes, percebe-se que a integração se torna muito mais concreta e eficaz quando 

os participantes cultivam os vínculos sonoros. 

Segundo Heidegger, “ a escuta é a dimensão mais profunda e o modo mais simples 

de falar” (1986, p. 15). Aprender a escutar é fundamental para o entendimento das 

atividades e do próprio cotidiano fora do ambiente comunicacional das oficinas de teatro. 

No desenvolvimento da pesquisa as observações concretas das crianças no 

ambiente comunicacional do teatro serão compreendidas a partir dos estudos a respeito 

das noções de afetos, pertencimento e vínculos sonoros. 

6. RESULTADOS PRELIMINARES 

  

A partir de estudos sobre o ouvido e a sua importância comunicacional, percebo 

que o corpo é apenas uma parte de um todo na composição teatral. Segundo Martin 

Heidegger (1986), o ser humano responde por já ter escutado. Esse conceito é 

totalmente aplicável ao objeto de estudo.  

O diretor teatral, por meio do som, aplica as atividades. As crianças só as 

desenvolvem, se escutarem com atenção. É perceptível que o desenvolvimento do 

ensaio só é pleno quando acontece a concentração desde o início, ao ouvirem as 



instruções. A partir do momento em que se compreende a importância do ouvido como 

gerador de vínculo, a ação torna-se habitual.  

 

7. FONTES CONSULTADAS 

 

BAITELLO Jr., Norval. “Cultura do Ouvir”. In: A Era da Iconofagia. Ensaios de 

Comunicação e Cultura. São Paulo: Paulus, 2014. 

BAITELLO Jr., Norval. O pensamento sentado. Sobre glúteos, cadeiras e 

imagens. São Leopoldo: Unisinos, 2012.  

BERENDT, Joachin-Ernst. Nada Brahma: A música e o universo da consciência. 

São Paulo: Cultrix, 1973.  

BERTHOLD, Margot. História mundial do Teatro. 2ª ed. São Paulo: Perspectiva, 

2005. 

CYRULNIK, Boris. Os alimentos do afeto. São Paulo: Editora Ática, 1995. 

FREIRE, Paulo. Comunicação e Extensão. 10ª ed. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 

1992.  

_______. Educação como prática de liberdade. 22ª ed. Rio de Janeiro: Paz e 

Terra, 2011. 

_______. Pedagogia da autonomia: saberes necessários à prática educativa. 7ª 

ed. São Paulo: Paz e Terra, 1996. 

HEIDEGGER, Martin. Ser e tempo. 15ª ed. Petrópolis: Editora Vozes, 2005. 

LA TAILLE, Y; OLIVEIRA, M. K. ; DANTAS, H. Piaget, Vygotsky, Wallon: teorias 

psicogenéticas em discussão. São Paulo: Summus, 1992.  

MENEZES, J.E.O. Rádio e cidade. Vínculos sonoros. São Paulo: Annablume, 

2007. 

PIAGET, Jean. Seis estudos de psicologia. 24ª ed. Rio de Janeiro: Forense 

Universitária, 2001. p.21-68. 

ROMANO, Vicente. Ecología de la Comunicación. Hondarribia: Editorial Hiru, 

2004.  

WINKIN, Yves. A nova comunicação. Da teoria ao trabalho de campo. 

Organização e apresentação de Etienne Samain. Campinas: Papirus, 1998.    

WULF, Christoph. Cosmo, corpo, cultura. Enciclopedia antropologica. Milano : 

Bruno Mondadori, 2002. 


