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PORTINARI: diferentes tempos e espaços

Telma A. Piacentini

RESUMO: A diversidade cultural existente em nossa sociedade possibilita tratar temática que ora 
abordamos de diferentes formas, porém, conduzidos pelo pensamento oriundo da relação entre 
forma e conteúdo e tratando-se do brincar, optamos pela forma de um ensaio, para colocar em aberto a 
narrativa, contrária à ideia de totalidade fechada e, portanto, sujeita a diferentes e renovadas condições 
de abordagem, considerando o seu caráter inconcluso e a aceitação da ideia de que não se trata da 
infância, mas de infâncias. Sabemos que as brincadeiras infantis permitem pressupor que o princípio 
educativo oferecido pelos brinquedos não é somente o aprendizado do existente, para cumprir 
papéis na sociedade ou para se comportar como ato de resistência nas sociedades diferenciadas 
����ȱ ��ȱ ���Ç�����ǰȱ���ȱ ����·�ȱ�ȱ ����³¨�ȱ��ȱ������ȱ ������¤����ȱ ����ę�����ȱ �ȱ ���������¤����ǯȱ
A fundamentação teórica deste ensaio está embasada, como ponto de partida, na relação entre o 
universal e o particular, num contexto pontuado pelo conceito de brincar em Walter Benjamin e a 
expressão ou representação desse conceito em obras de arte em torno do brincar, representadas no 
”Projeto Experiências Educativas: Infância, Educação, Corpo na obra de Portinari”(UFSC/201916131 
– Extensão) e também pontuando outras experiências, acrescentando, para ampliação de repertório, 
a seleção de outras imagens estudadas no Mestrado em Educação, PPGE/CED/UFSC (2009), para 
posteriormente contracenar com o conceito diferenciado de ação lúdica representativa que envolve 
também a formação para vida futura, no universo de brincadeiras. Sabemos que o brincar como 
�������£���ȱ ��ȱ ���³ä��ȱ �������ȱ �������ȱ ���ȱ ��������Ç������ȱ �����Çę���ȱ ��ȱ ��ȱ ������ȱ ��ȱ ����������ȱ
sociedades. Vamos tratar de nossa sociedade na cidade de Florianópolis, destacando paradigmas 
�¤ȱ��������ȱ��ȱ���������ȱ��ȱ�������ȱ������������ȱ��ȱ��������ę�ȱ�ȱȃ�����Ȅȱ�����·�ȱ��ȱ����ǰȱ��ȱ���ȱ
��ȱ�������ȱ���ȱ����à���ȱ��ȱ���������ǰȱ������������ȱ������������ȱȃ������³ä��ȱ���������������Ȅ.

Palavras Chaves: Brincar. Brincadeira. Arte escolar. Movimento coletivo.

 doi.org/10.55427/atelie.978-65-990871-1-0.002

http://www.doi.org/10.55427/atelie.978-65-990871-1-0.002
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PORTINARI: DIFFERENT TIMES AND SPACES 

ABSTRACT: The cultural diversity of our society allows addressing the 
�����ȱ��ȱ���ȱ����¢ȱ��ȱ��ě�����ȱ �¢�ǰȱ ����ȱ������ȱ�¢ȱ��������ȱ�����ȱ��ȱ
���ȱ������������ȱ��� ���ȱ����ȱ���ȱ�������ǯȱ	����ȱ����ȱ �ȱ���ȱ�����������ȱ
���¢ǰȱ �ȱ�������ȱ��ȱ���ȱ��ȱ����¢ȱ����ǰȱ��ȱ�����ȱ���ȱ���������ȱ����ȱȱȮȱ��ȱ
�������ȱ��ȱ���ȱ����ȱ��ȱ�ȱ������ȱ�������¢ȱȮȱ���ȱ���������ȱ�������ȱ��ȱ��ě�����ȱ
���ȱ ���������ȱ ����������ȱ ��ȱ ��������ǰȱ �����������ȱ ���ȱ ������������ȱ
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TRADUÇÃO ITALIANO: Maria Teresa Arrigoni, professora aposentada do Curso de italiano da UFSC e Doutora pela UNICAMP.

REVISÃO TEXTUAL: pela própria autora.

PORTINARI: TEMPI E SPAZI DIVERSI

RIASSUNTO: La diversità culturale della nostra società ci dà la 
����������¥ȱ ��ȱ ���Ĵ���ȱ ��ȱ �������ȱ �����ȱ ��ȱ ����ȱ ���ȱ ���ȱ ����������ǰȱ
��Ĵ����ȱ �������ȱ ���ȱ ��������ȱ �����������ȱ �����ȱ ����£����ȱ ���ȱ �����ȱ �ȱ
���������ȱ �ȱ ������������ȱ ���ȱ ��ȱ ���Ĵ�ȱ ���ȱ �������ǰȱ �������ȱ ������ȱ ��ȱ
������ǰȱ���ȱ����������ȱ��ȱ���������ȱ��ȱ������ȱȬȱ��������������ȱ���Ȃ����ȱ��ȱ
�������¥ȱ ������ȱ Ȭȱ �ȱ �����áȱ �����Ĵ�ȱ �ȱ ��ě������ȱ �ȱ ���������ȱ ����������¥ȱ ��ȱ
���������ǰȱ �����������ȱ ��ȱ ���ȱ ����Ĵ���ȱ �������������ȱ �ȱ ��ȱ ��������£����ȱ
���ȱ���ȱ��ȱ ���Ĵ�ȱ����Ȃ����ȱ��ȱ �����£��ǰȱ����Èȱ��ȱ �����£��ǯȱ��ȱ ��ȱ���ȱ���ȱ �ȱ
������ȱ ���������ȱ ��ȱ �����Ĵ���ȱ ��ȱ �����������ȱ ���ȱ ��ȱ ���������ȱ ���������ȱ
�ě����ȱ���ȱ�����Ĵ���ȱ���ȱ���ȱ��������ȱ�Ȃ�������������ȱ��ȱ��áȱ���ȱ������ǰȱ���ȱ
���ȱ���������ȱ��ȱ�����ȱ�����ȱ������¥ȱ�ȱ���ȱ�Ĵ����ȱ����ȱ�Ĵ�ȱ��ȱ��������£�ȱ
�����ȱ ������¥ȱ ��������ȱ ����ȱ������ȱ ��������ǰȱ��ȱ ¸ȱ �������ȱ ��ȱ ����£����ȱ��ȱ
�����ȱ����������ȱ����ę����ȱ�ȱ���������������ǯȱ����ȱ�����ȱ��ȱ������£�ǰȱ�ȱ
����������ȱ�������ȱ��ȱ������ȱ������ȱ��ȱ������ȱ�����ȱ����£����ȱ���ȱ�Ȃ����������ȱ
�ȱ ��ȱ�����������ǰȱ���ȱ��������ȱ���ȱ�����Ĵ�ȱ��ȱ�������ȱ��ȱ������ȱ��������ȱ
�ȱ ����Ȃ�����������ȱ �ȱ �����������£����ȱ ��ȱ ����ȱ �����Ĵ�ȱ �����ȱ �����ȱ �Ȃ����ȱ
���ȱ ��Ĝ������ȱ �ȱ ������ȱ ��������ȱ ���ȱ ȃ�������ȱ�¡����¹�����ȱ����������Ǳȱ
���¦����ǰȱ �����³¨�ǰȱ �����ȱ ��ȱ ����ȱ ��ȱ ���������Ȅȱ ǻ����ȦŘŖŗşŗŜŗřŗȮȱ
�¡����¨�Ǽǯȱ �ȱ �����������ȱ �������ȱ �����ȱ ��������£�ȱ ����Ȃ�������ǰȱ ���ȱ
���������ȱ��ȱ����������ǰȱ���ȱ�Ȃ�������ȱ�����ȱ����£����ȱ��ȱ��������ȱ��������ȱ
���ȱ������ȱ��ȱ�����£����ȱ��	�Ȧ���Ȧ����ȱǻŘŖŖşǼǰȱ���ȱ���������������ȱ
�ě�������ȱ����Ȃ��������ȱ���ȱ������ȱ��ȱ�����Ĵ�ȱ��ě����£����ȱ��ȱ�£����ȱ������ȱ
���������������ȱ���ȱ��������ȱ�����ȱ��ȱ�����£����ȱ���ȱ��ȱ����ȱ������ǯȱ��ȱ��ȱ
���ȱ��ȱ�������ȱ����ȱ�������������ȱ�����ȱ���£����ȱ�������ȱ������ȱ��������ȱ
����Ĵ���������ȱ�����ę���ȱ������ȱ��ȱ ���Ĵ�ȱ��ȱ������¥ȱ��������ǯȱ���Ĵ�����ȱ
���ȱ �����ȱ ������ȱ ������¥ȱ �����ȱ ��Ĵ¥ȱ ��ȱ �������à�����ǰȱ ��Ĵ���������ȱ
���������ȱ��¥ȱ���Ĵ���ȱ��ȱ��������ȱ��ȱ��������ȱ����£������ȱ����Ȃ��������ę�ȱ
�ȱ ȃ��Ĵ�Ȅȱ �������ȱ �Ȃ����ǰȱ ��ȱ ���ȱ ��ȱ �������ȱ ���ȱ ������ȱ ���ȱ �����Ĵ���ǰȱ
���������ȱ��ȱ���������£����ȱ�����������ȱȃ������£����ȱ���������������Ȅǯ 
PAROLE CHIAVEǱȱ 	������ǯȱ 	����ǯȱ ����ȱ �����ȱ ������ǯȱ ���������ȱ
�����Ĵ���ǯ



75

! INTRODUÇÃO

Imaginar é criar alguma coisa 
(Suzana, 9 anos)

A infância não é uma ideia abstrata. Na realidade, temos várias crianças, 
várias histórias e várias infâncias. Mesmo que tardiamente, a concepção 
e o fortalecimento da infância foram retirados da marginalização e, apesar 
de ainda hoje, Século XXI, nem todas as crianças serem merecedoras desse 
reconhecimento, há um entendimento de que a descoberta da infância na 
sociedade humana ocidental tenha sido fortemente processada no período do 
Renascimento europeu, como um grande movimento em favor da infância. Se, 
já no século XIII, Ariès (1981) detecta sinais de infância na Arte, é nos séculos 
���ǰȱ��ȱ�ȱ���ǰȱ���ȱ����ȱȃ�¡�����¨�ȱ���Ç�����Ȅȱ���ȱ��ȱ�ę����ǯ

Não nos esqueçamos, porém, e é Neil Postman (1984) quem insiste nisso: 
nos seus estudos sobre a invenção da infância, mesmo reconhecendo o papel 
do Renascimento, atribui aos gregos o embrião da ideia. Importa destacar que 
é só na metade do ���Ĵ������� italiano que se propiciou o reconhecimento 
da infância com as particularidades e singularidades que lhe dão forma. E, 
mais próximo de nós, é na burguesia que se expande a ideia de infância e 
que chega até nós, através dos iluministas: no momento presente, a expansão 
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para todas as crianças de todas as classes sociais, independente de diferenças 
�������ǰȱ���������ǰȱ����������ǰȱ������³ä��ȱ��ȱ�¹����ǰȱ���������ȱ�à���ȱ�����¤ę���ȱ
e ecológicos, garante o reconhecimento de particularidades que distinguem 
basicamente o mundo infantil do mundo adulto.

Trataremos da particularidade da infância como categoria de análise nos 
������ȱ��ȱ���¤��ȱǻŗşŜśǼǰȱ�ȱ���ȱ�����ę��ȱ������ȱ�ȱ����������³¨�ȱ��ȱ�����³�ȱ����ȱ
fenômeno que expressa uma concepção de infância, ao apresentar-se como 
materialidade do mundo infantil e ao intervir diretamente na formação do 
������¤���ȱ��������ǰȱ�ȱ�ȱę£����ȱ ���³����ȱ���ȱ�����������ȱ�����Çę��ȱ����ȱ�ȱ
estudo das obras de Candido Portinari (1903-1962), na sua relação com crianças 
pequenas e pré-adolescentes, no ambiente das escolas, na Ilha de Santa Catarina, 
sul do Brasil, com características próprias de uma Ilha. (PIACENTINI, 1994, p. 
13-62).

Destacamos que, na relação com o conceito de brincar numa tradição 
����·����ǰȱ �ȱ ������ȱ ���ȱ ����������ȱ �����ȱ �ȱ �����ø��ȱ �ȱ �ȱ ������ę������ȱ ��ȱ



77

ȃ������³ä��ȱ ���������������Ȅ1, a intenção é considerar como o brinquedo e a 
sua manifestação prática - a brincadeira – como expressão máxima das imagens 
e experiências representadas e destacadas na obra de Portinari, contracenando 
com similaridades culturais em diferentes tempos e espaços, contribuíram para 
essas manifestações pedagógicas. Colocar uma lente de aumento nas imagens 
de Portinari e na sua relação com a experiência pedagógica/artística/cultural em 
Escolas Públicas de Florianópolis/SC.

Sabemos que as brincadeiras infantis permitem pressupor que o princípio 
educativo que os brinquedos oferecem não é somente o aprendizado do 
existente, para cumprir papéis na sociedade ou para se comportar como ato de 
resistência e resiliência nas sociedades indígenas, mas também na criação de 
������ȱ������¤����ȱ����ę�����ȱ�ȱ���������¤����ǯ

1  (BAXANDAL, 1991; FRANCASTEL, 1993; PIACENTINI, 1995, p. 18-26; p. 284-207; TUKANO, 2018; 
DIDI-HUBERMAN, 1998), as “convenções” selecionadas são extraídas dos trabalhos realizados no “Projeto 
Experiências Educativas: Infância, Educação, Corpo na obra de Portinari”.- SIGPEX/UFSC/CNPq - 201916131 
– Extensão Universitária, 2019-2020) nessa sua relação com “uma ação educativa coletiva com escolas e núcleos 
de educação infantil, criando espaços de diálogo e produção de experiências formativas intergeracionais”. 
(PINTO, 2019, p. 8). Para novas convenções, além das que possibilitam uma aproximação de experiências 
extraídas de ambientes outros, capazes de visualizar representações ainda que com informações não 
completas, porém próximas da temática e con!guradoras de aproximações alicerçadas na ciência atual, foram 
contextualizadas na abordagem da questão indígena, a do “pensamento decolonial” que, no entendimento de 
Daiara Tukano (Professora, artista plástica, militante indígena, repórter da Rádio Yandê - primeira webrádio 
indígena do Brasil, mestranda em Direitos Humanos em 2018, do povo Tukano do estado do Amazonas, região 
do Alto Rio Negro) refere-se ao processo colonial que resultou numa desquali!cação do diferente, “de achar o 
outro inferior”. (FERRAZ, 2018).
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O “brincar” ��ȱ������ȱ��������ȱǻŗŞşřȬŗşŚŖǼȱ��·�ȱ��ȱȃ�����Ȅȱ�ȱ�����³�ȱ�ȱ��ȱ
����������ȱ����ȱ��·�ȱ��ȱȃ������ȱ��ȱ���������Ȅȱ���������ȱ��ȱ��������ȱ��ȱ����Ç���ȱ
���ȱ ����������¤���ǰȱ ���ȱ ������ȱ ��ȱ 
���ȱ �������ȱ ǻŗşŜŞǼǰȱ ����ȱ ������������ȱ
também possibilidades de ultrapassar-se a si mesmo ou de conceitos que 
��������ȱ���ȱ�����ę��³¨�ȱ������ȱ���������ȱ��ȱ�������ǰȱ�����·�ȱ��ȱ���ȱ���¤���ȱ
lúdico, passível de transformação da realidade cotidiana, como aponta Gilles 
�����¸��ȱ ǻŗşşśǼǰȱ ���������������ȱ ����·�ȱ��������������ȱ �����ȱ ���ȱ ȃ�������Ȅȱ
��ȱ�����������ǰȱ����ȱȃ�³¨�ȱ���ȱ�ȱ�����³�ȱ����������ȱ��ȱ��������£��ȱ��ȱ������ȱ
do jogo, ao mergulhar na ação lúdica. Pode-se dizer que é o lúdico em ação” 
ǻ��
�����ǰȱ�ǯ�ǯǼǰȱ���������ȱ����ȱ��ȱ��ȱ��·�ǯ

��ę�ǰȱ ��ȱ ���ȱ ���������ȱ ¥ȱ ��³¨�ȱ ��ȱ ȃ�����ȱ �������Ȅǰȱ ���ȱ ����¡������ȱ
��ȱ����¹�����ȱ����ę�����ȱ��ȱ�������ȱ�����ȱ�ȱ�������ȱ�ȱ��ȱ������������ǰȱ��ȱ���ȱ
o que foi observado é que a criança brincando no seu limiar anula fronteiras, 
ultrapassa limites, cria uma maneira própria de estabelecer relações móveis entre 
seu mundo, um pequeno mundo no interior de um grande mundo. Impregnada 
do que nós adultos consideramos magia e fantasia, anula a diferença entre as 
coisas inanimadas e o mundo dos seres vivos. 

É assim então que, como princípio educativo, de formação de homens e 
mulheres adultos, o mundo do brinquedo pode responder pela materialidade 
do imaginário infantil e possui características que nos permitem observar o 
���ȱ������ȱ��������ȱ �¤ȱ��£��ȱ���ȱ ȃ��ȱ �����³��ȱ�¨�ȱ ����������ȱ�����������ȱ
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separadas, mas sim parte do povo e da classe a que pertencem. Por isso, o 
brinquedo infantil não atesta a existência de uma vida autônoma e segregada, 
mas é um diálogo mudo, baseado em signos, entre a criança e o povo.” 
(BENJAMIM,1987, p. 247 - 248).2

�ǰȱę��������ǰȱ����������ȱ���ȱ������ȱ�����ȱ���������ȱ�����ȱ�ȱ���ȱ����ǰȱ
ǻ��·�ȱ��ȱà����ȱ���Ȭ�Ç����Ǽȱ���ȱȃ���������ȱ����³¨�ȱ��ȱ���ȱ�¨�ȱ���ȱ·ȱ��������ǰȱ
aguçando nossa visão ´além do alcance´, nosso olho sensorial, abrindo os 
�����ȱ ����ȱ �¡����������ȱ �ȱ ���ȱ �¨�ȱ �����Ȅǰȱ ���ȱ ������ȱ ��ȱ����Ȭ
�������ǯȱ
(ARRIGONI ��ȱ��ǯ, 2008, p. 3). 

Quando se observa o brinquedo e a brincadeira de uma determinada época, 
podemos caracterizar o universo amplo do qual fazem parte, como também situar 
��ȱ�����ȱ��ȱ����³ä��ȱ������¡��ȱ���ȱ��ȱ�����������ȱ�����ȱ�ȱ�����ȱ�����Çę��ȱ��ȱ
cultura infantil e o mundo resultante do modo como a sociedade se fundamenta 
e se organiza, questionando, de imediato, que são questões levantadas antes 

2  Foram pesquisadas no Seminário Especial “Imagens de Infância” do Curso de Pós-Graduação em Mestrado e 
Disciplina Optativa para Doutorado em Educação PPGE/CED/UFSC (2009), com a participação da Profa. Dra, 
Alessandra Mara Rotta, as obras objeto de aulas e da pesquisa: Futebol, Portinari (1935,1958, c.1958); Menina 
com Boneca, Franklin Cascaes (livro 2010), Myllena de Albuquerque (1999), Paul Klee (1905 e 1923), Kvêta 
Pacovská (2010), Pablo Picasso (1938 e 1952), Peter Bruegel (1560), Pietro Longhi (1749), John Singer Sargent 
(1882), José Maria Estrada, (1838); Pião, Peter Bruegel (1560), Portinari (1947), Franklin Cascaes (livro 2010); 
Gangorra, Portinari (1944), Peter Bruegel (1560), Goya (s/r); Bolinha de vidro, Peter Bruegel (1560), Franklin 
Cascaes, (livro 2010); Perna-de-pau, Peter Bruegel (1560), Franklin Cascaes, (livro 2010); Papa vento, Portinari 
(1956), Franklin Cascaes (livro 2010) 1982; Pandorga/pipa, Portinari (1947), Franklin Cascaes, (livro 2010); 
Roda infantil/ciranda, Portinari (1932), Franklin Cascaes (livro 2010); Malhação de Judas, Franklin Cascaes 
(s/d), Jean-Baptiste Debret (s/d); Brincadeiras Infantis, Peter Bruegel (1560), Paul Klee (1937).



80

de uma pandemia e que, possivelmente, servirão para os tipos de sociedades 
que tivemos até então e que nos encaminham, futuramente, para diferentes 
������³ä��ǰȱ ��ȱ ��������ȱ ��ȱ ������ę��³¨�ǰȱ ���ȱ ���ȱ ��������������ȱ �����ȱ ��ȱ
respostas. Este é um motivo forte da complexidade aparentemente simples do 
brincar, do brinquedo e da brincadeira.

����������ȱ �������ȱ ����ȱ �ȱ ����ȱ �����Çę��ȱ ��ȱ ���ȱ �¤ǰȱ ��ȱ �Ç����ǰȱ ����ȱ
possibilidades no ato complexo do brincar, não por oposição, mas por 
complementação: ou ele ultrapassa-se a si mesmo, numa dimensão imprevisível 
ou incontrolável e, arriscamos apontar, revolucionária – no sentido benjaminiano 
apontado por Lehmann (1968) – ou ele comporta-se como o aprendizado de 
funções futuras, como preparo para a vida adulta, o brincar relacionado ao 
mundo do trabalho e de funções específicas em diferentes sociedades. E aqui 
podemos introduzir, como características especiais, as brincadeiras indígenas, 
como expressões ainda em estudos, talvez diferentes dessas duas possibilidades 
de análise, pelos estudos ainda em andamento. Porém, destacamos que a 
separação aqui realizada, tem somente o efeito de uma estratégia metodológica, 
uma vez que ambas acontecem de forma simultânea e complementar.

Tratemos do primeiro, do brincar no conceito em Walter Benjamin, 
���������Ȭ��ȱ¥ȱ�����³�ȱȃ���������ȱ��ȱ���ȱ ������Ȅǰȱ��ȱ���ȱ�����ȱ ����������ȱ��ȱ
limite que é em si, impregnado de magia. A criança cria aí uma maneira própria 
de estabelecer relações móveis, que rompem fronteiras.
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Os objetos do cotidiano constituem enigmas e o que garante a experiência da 
realidade são os aspectos sensoriais que, desprovidos de compreensão e apesar 
disso, são assimilados pela vivência da realidade mágica. O que o adulto procura 
��������ȱ�ȱ������ȱ��ȱ��������ǰȱ������ȱ�ȱ��������ȱ�¨�ȱ�¹�ȱ�ȱ�����ȱ�����ę����ǯȱ

É, conforme já destacamos, que as crianças têm uma inclinação de criar, 
����ȱ ��à�����ȱ �ȱ ���ȱ �������ȱ �����ȱ ��ȱ ������ǰȱ ȃ��ȱ �������ȱ �����ȱ ���ȱ
grande mundo”. Isso se dá porque elas não reconstituem simplesmente as obras 
��ȱ������ǰȱ���ȱ�����������ȱ����³ä��ȱ ���ȱ��ȱȃ������Ȅǰȱ������ȱ���ȱ�����ȱ �����ȱ
����³ä��ȱ�ø����ǰȱ���������ȱ�ȱ����ę�������ǯȱ����ȱ�����ǰȱ����ȱ�¤ȱ��ȱ���������ǰȱ
a fantasia das crianças anula mesmo a diferença entre as coisas inanimadas e o 
mundo dos seres vivos.

��������ȱ ������ę��ȱ ���ȱ �����³��ȱ �ȱ ����������ȱ ��ȱ �¡����¹�����ǰȱ ����ȱ
símbolos e arquétipos, o novo que aparece no mundo sintomático das coisas, 
principalmente nas gerações da idade moderna, o que foi observado por ele 
no seu tempo. Calculemos hipoteticamente as possibilidades postas pelo 
�����ȱ ���������¦���ǰȱ�����ȱ �·����ȱ���Ǳȱ �ȱ�����ȱ ������·����ȱ ����ȱ ��ę�����ȱ
capacidades, não totalmente desvendadas e ainda desconhecidas pelas nossas 
recentes investigações, exponencialmente aumentadas no tempo de pandemia: 
que consequências esse espaço poderá gestar nesse tempo humano?

Se destacamos que tanto na Antiguidade clássica como no período medieval 
e mesmo no Renascimento – quando se isola a presença da infância e se lhe dá 
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��ȱ�����ę����ǰȱ���Ç���ȱ���ȱ�����ȱ��¤������ǰȱ�����ȱ���ȱ�ȱ������ȱ��ȱ�� brincar 
nas camadas burguesas da sociedade, a classe dominante que ascende com o 
declínio da aristocracia, essa presença, apesar de estar acompanhando a vida 
adulta, é envolta em um sentimento de particularidade.

A criança passa a ter vida própria também nas camadas populares e, vale 
ressaltar, a noção de infância que temos hoje em nosso imaginário coletivo surgiu 
com a sociedade capitalista, já urbana e industrial, na medida em que mudou 
a inserção e o papel da criança na sua comunidade. Podemos compreender 
���ȱ �³¨�ǰȱ ����ȱ ����ȱ ��ȱ ��������ę�ȱ ��ȱ�����ȱ ��ȱ ����������ǰȱ �����ȱ ���ȱ ����ȱ
tratadas resumidamente. E, a partir da constatação de elementos particulares 
da cultura indígena e seu entendimento cultural de criança, a cultura indígena 
	������ǰȱ���ȱ�¡�����ȱ��ȱȃ�ȱ�����ȱ·ȱ���ȱ����³¨�Ȅȱǻ����������ǰȱŘŖŘŗǰȱ��ȱ
prelo), a diferença na diversidade cultural está posta, apesar das semelhanças 
no brincar quanto ao aspecto de humanização, quanto ao ser que brinca e como 
brinca, porém atentos a investir na direção do espaço cibernético e o imaginário 
��������������ǰȱ����������ȱ���ȱ����³ä��ȱ������Ǳȱȃ�ȱ�����¤����ȱ��ȱ��������¤���ȱ
mundo do brinquedo” (BENJAMIN, 1928) em tempo/espaços diferentes. 

�ȱ�����¨�ȱ��������¤ę��ǰȱ��������Ç��ȱ����ȱ����ȱ����ȱ�ȱ��¤����ȱ��ȱ������������ȱ
��ȱ �������ȱ ��������ȱ �ȱ��������ȱ���ȱ �������������ȱ �������¤ę���ȱ �ȱ���ȱ ��¤�����ȱ
iconológicas de Erwin Panofsk (1974), realizadas e acrescidas de teóricos como 
������ȱ������ȱǻŘŖŗŞǼȱ�ȱ����Ȭ
�������ȱǻŗşşŞǼǰȱ�������ȱ��������ȱ�ȱ���ȱ������ȱ



83

���ȱ ��������ȱ ���ȱ ���¤���ȱ ���������ȱ ��ȱ ���ȱ ������ę����ȱ ��ȱ ��������ȱ ��ȱ�����ȱ
��ȱ���������ȱ��ȱ������ȱ����ǰȱ���·�ȱ�¤ȱ���������ȱ����ȱ�����³��ȱ��ȱę���ȱ��ȱ
século XX e início do XXI (BRUM, 2021).

" DA TEORIA À PRÁTICA: Imagens que as crianças do 
Campeche e os adolescentes da Escola do Pantanal conheceram 
de Brodowski 

���������ȱ���ȱ�ȱ��������ę�ȱ��ȱ���������ǰȱ�����£����ȱ����ȱ������������ȱ
de brincar ��ȱ������ȱ��������ǰȱ����ȱ·ǰȱȃ��ȱ�¡����¹����ȱ���ȱ�������Ȅǯ

Para a pintura de Portinari segundo o próprio Candido Portinari, destacamos 
���ȱȃ�ȱ��������ȱ��ȱ������ȱ��ȱ������Ȅȱ��ȱ�������ȱ����ȱ����������ȱ�ǰȱ����ȱ�����ȱ
�¤���ȱ��ȱ�������ǰȱ���ȱȃ���������ǰȱ�����ȱ�ȱ������ȱ�������Ȅǰȱ�����ȱ����������ȱ
������ȱ����ȱ ����������ȱ ����Ç�����Ǳȱ �����ȱ �ȱ ���ȱ ȃ�������������Ȅǰȱ ����ȱ�������ȱ �ȱ
partir das obras selecionadas e sua relação com outros momentos e imagens 
�����������ȱ�ȱ���ȱ�����ȱ���³¨�ǰȱ����ȱ�ȱ���ȱȃ����¡¨�ȱ��ȱ���������Ȅǰȱ����ȱ·ǰȱ����ȱ
se relaciona com o mundo em volta, na perspectiva de brincadeiras universais, 
destacado nas obras �����³��ȱ��������� (1957), ������� (1935), �������ȱ��ȱ����� ��� 
(1946), experimentadas pelos estudantes no Projeto.
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Figura 1 - Candido Portinari. 
�����³��ȱ���������, 1957,  

29 cm x 42 cm.  
Disponível em:  

�Ĵ�ǱȦȦ   ǯ���������ǯ���ǯ��Ȧ.  
Acesso em: 15 jul. 2021.
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No �����³��ȱ ���������, de 1957, as crianças estão soltando pipas/
pandorgas, meninas brincando de rodas ou de corrupio, meninos saltando 
carniça, brincando na gangorra, bolinha de gude/vidro e animalzinho 
������������ǲȱ��������ȱ����ȱ����ȱ��������ȱ��·�����Ǳȱȃ�����ȱ���ȱ���ȱ·ȱ���ȱ
eu pinto tanto menino em gangorra e balanço? Para botá-los no ar, feito anjos”. 
(PORTINARI,1979, p. 14).

�ȱ����¡���³¨�ȱ���ȱ	�¢�ȱǻ���������ȱ���·ȱ��ȱ	�¢�ȱ¢ȱ���������ȱȦŗŝŚŜȬŗŞŘŞǼȱ
���������ȱ ����ȱ ȃ�ȱ �����������ȱ ��ȱ ������Ȅǰȱ �����������ȱ ��ȱ �����ȱ�����³��ȱ
lutando e Jogando em uma gangorra (1782-1785) e ��ȱ �������� (1791-1792)3. Se 
���������ȱ��������ȱ�����ȱ�����ȱ��ȱ	�¢�ǰȱ����ȱ���ȱ��ȱ���������ȱ���ȱ��ȱȃ�����³��ȱ
postas no ar, feito anjos” ou mesmo sem essa hipótese – o que também é 
provável, dado o seu grande poder de criação - construindo essa maravilhosa 
imagem, tanto icônica, como imaginária, nos conduz a este registro. 

3  Philadelphia Museu of Art ou na Fundación Goya, parte da série de 6 quadros sobre “Jogos de criança” 
(1777-1785), que se afastam da temática central do período em que viveu, conotado como Romantismo, 
onde encontramos os horrores de guerra e uma variedade de estilos, envolvendo paisagens, retratos, deuses e 
demônios, feiticeiros, e também “um pouco do obsceno”.
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������ȱŘȱȬȱ���������ȱ��ȱ	�¢�ǯȱ
�ȱ��������, (1791-1792),  

84,2 cm x 163,2 cm.  
Disponível em: �Ĵ��ǱȦȦ

�����������¢���������ǯ��Ȧ����Ȧ
el-balancin/87#obra-relacionada 

Acesso em: 15 jul. 2021.
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������ȱřȱȬȱ���������ȱ��ȱ	�¢�ǯȱ
������ȱ�������ȱ��ȱ������Ç�, (1977-

1985), 30,9 cm x 43,9 cm. 
Disponível em: �Ĵ��ǱȦȦ

�����������¢���������ǯ��Ȧ����Ȧ
ninos-jugando-al-balancin/571. 

Acesso em: 15 jul. 2021.

https://fundaciongoyaenaragon.es/obra/ninos-jugando-al-balancin/571
https://fundaciongoyaenaragon.es/obra/ninos-jugando-al-balancin/571
https://fundaciongoyaenaragon.es/obra/ninos-jugando-al-balancin/571
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��������ȱ����ȱ��ȱ���������ȱ����ȱ�ȱ������¤���ȱ��ȱ���������ȱ��ȱ��ȱȃ�������ȱ��ȱ
crianças no ar, feito anjos”?

Já nos Meninos na gangorra (1944), Portinari coloca meninos no ar:

Figura 4 - Candido Portinari. 
Meninos na gangorra, 1944, 

45 cm x 56 cm.  
Disponível em: 

�Ĵ�ǱȦȦ   ǯ���������ǯ���ǯ��Ȧ 
Acesso em: 15 jul. 2021.
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Figura 5 - Candido Portinari. 
�������, 1935, 97 cm x 130 cm. 

Disponível em:ȱ�Ĵ�ǱȦȦ   ǯ
portinari.org.br/. 

Acesso em: 15 jul. 2021.
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Quanto a tela �������ǰȱde 1935, destaquemos: "As saudades das peladas na 
infância estão na tela. As sombras no chão de terra batida eternizam a alegria 
de meninos descalços batendo bola em plena praça que, mais tarde, serviria de 
encontros para as missas de domingo". (LAREDO; OLIVEIRA, 2015, s.p.). Mais 
que simples nostalgia, o olhar rural do artista destilou uma crítica social.

.

Figura 6 - Candido Portinari. 
�������, 1958, 65 cm x 80 cm. 

Disponível em: 
�Ĵ�ǱȦȦ   ǯ���������ǯ���ǯ��Ȧ. 

Acesso em: 15 jul. 2021
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Ou mesmo na outra imagem de Portinari, de 1958, para observarmos que a 
variedade de suas pinturas sobre Futebol, nos levam a observar que a temática 
continua entre nossas crianças, no nosso tempo e em outros espaços, como em 
algumas aldeias indígenas.

Podemos aproximar esses universos de nossas crianças indígenas, que 
continuam jogando futebol, da cultura lúdica infantil?

Figura 7 - 
�������ę�ȱ��ȱ�������ȱ

Vasconcelos. Aldeia Taquati 
Xokleng/Ibirama, 2010.
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��ȱ ����¡���³¨�ȱ ���ȱ ����� ���ǰȱ �������ę�����ȱ �ȱ ���ȱ ��ȱ �������ǰȱ ���ȱ
�����������ȱ ���ȱ �������ȱ �¡����¹����ȱ ������������ȱ ���ȱ ȃ��·�ȱ ��ȱ �������ȱ
poéticos” dos adolescentes e a experiência criativa do Pulando Carniça, 
vivenciadas nas escolas do bairro de Pantanal e Campeche conforme artigos 
dos capítulos seguintes. 

Figura 8 - Candido Portinari. 
�������ȱ�������ȱ������³�, 1957, 

53,5 cm x 64,5 cm.  
Disponível em: 

�Ĵ�ǱȦȦ   ǯ���������ǯ���ǯ��Ȧ. 
Acesso em: 15 jul. 2021.



93

Mas o destaque que interessa aqui é para a percepção do trabalho 
realizado com os estudantes, no seu dia a dia de aprendizagem, em torno 
��ȱ�������ȱ �ø����ȱ�����·�ȱ��ȱ�����������ȱ��ȱ���������ǰȱ��ȱ������ę������ȱ��ȱ
ȃ��������ę���ȱ��ȱ���������ȱ�¡������ȱ��ȱ���ȱ������������Ȅǰȱ����ę�����ȱ�ȱ�����ȱ
de qualidade que considera o trabalho realizado no muro escolar da EBM 
Brigadeiro Eduardo Gomes, no Campeche que pode agregar a constatação de 
���ȱȃ��ȱ�����³��ȱ�¤ȱ���£��ȱ��ȱ��ȱ������ȱ��ȱ�����ȱ��������ȱ��ȱ�����������ǰȱ
imaginações, fantasias e criação de novos brincares e espaços para expressar 
seus desejos e anseios, a construção de relação singular/coletiva com o mundo” 
��������ȱ �������ȱ ���ȱ ��ȱ ������ȱ ȃ�ȱ �����ȱ ����� ���ȱ Ȭȱ ��������Ǳȱ ���ȱ
��������ę��³¨�ȱ���ȱ������������ȱ�����·�ȱ���ȱ�����ȱ��ȱ�������ȱ���������Ȅȱǻ�ǯȱ
330, deste livro); esse paradigma pode ser apontado nas brincadeiras abaixo, 
a saber: dois meninos plantando bananeira, num espaço aberto, brincando 
entre um animal (burrinho azul), de uma forma espontânea e corriqueira, 
��à¡���ȱ¥�ȱ������������ȱ��ȱȃ�������ȱ���������Ȅǯ
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Figura 9 - Candido Portinari. 
�������ȱ���������, 1955,

60 cm x 72,5 cm. 
Disponível em: 

�Ĵ�ǱȦȦ   ǯ���������ǯ���ǯ��Ȧ. 
Acesso em: 15 jul. 2021.
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“Pra que possam voar, como anjos” próximos dos meninos na gangorra, 
dos painéis de Portinari. 

Figura 10 - Candido Portinari. 
�������ȱ��ȱ�����³�, 1960, 

61 cm x 49 cm. 
Disponível em: 

�Ĵ�ǱȦȦ   ǯ���������ǯ���ǯ��Ȧ. 
Acesso em: 15 jul. 2021.
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Figura 11 - Candido Portinari. 
������ȱ���ȱ����Ȭ�����, 1955, 

31,5 cm x 15,5 cm.
Disponível em: �Ĵ�ǱȦȦ   ǯ

portinari.org.br/.
 Acesso em: 15 jul. 2021.

Figura 12 - Candido Portinari.  
����Ȭ�����, 1956, 27 cm x 24,5 cm.  
Disponível em: �Ĵ�ǱȦȦ   ǯ���������ǯ���ǯ��Ȧ. 
Acesso em: 15 jul. 2021.
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E, também a versão feminina ����Ȭ�����ȱȮȱ������ (1956), imagem exposta 
no Parque Infantil Portinari, em São Paulo.4 A imagem da menina que faz parte 
das brincadeiras de Portinari com reproduções espalhadas pelo Parque, ao se 
apresentar como uma menina brincando lembra as meninas soltando pandorga, 
no Morro do Mocotó (PIACENTINI, 2020), não só ajudando a fazer a cola do 
brinquedo – uma tradição de diferença de gêneros não apenas na cultura da ilha 
��ȱ��ȱȮȱ���ȱ����������ȱ�ȱ�������ȱ��ȱ������ȱ�ȱ��������ȱ�ȱ�����ȱ����ȱ�ȱ��ę����ǰȱ
gesto que era restrito aos meninos, os que soltavam as pandorgas e podiam 
�����ȱ����ȱ�ȱ��ę����ǰȱ���ȱ���ȱ��ȱ�������ȱ��ȱ����ȱ�������ȱ�������ȱ�����������ǰȱ
e tornar-se um hábito de brincadeira de soltar pandorga/pipa na Ilha de Santa 
Catarina.

4  Parque Estadual Candido Portinari, em São Paulo, criado em abril de 2012 e localizado na Vila Hamburguesa, 
Zona Oeste da Capital, com 122 mil m" de área, próximo ao Parque Villa-Lobos.

Figura 13 - Menina soltando 
pandorga, Morro do Mocotó, 

Florianópolis, SC. Fonte: acervo 
de Bira Dias.  

A Beleza da Infância, 
(PIACENTINI, 2020)
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Para um contraponto e ampliação de repertório selecionamos em Candido 
Portinari as imagens ������ȱ���ȱ����������ȱ(1947) e ������ȱ���ȱ��¨� (1947) que, 
como o ����Ȭ�����ȱ������ (1956), que também faziam parte da série estudada 
��ȱŘŖŖşȦŘǰȱ��ȱ��	�Ȧ���Ȧ����ȱȮȱ�����¤���ȱ��������ȱȃ�������ȱ��ȱ���¦����Ȅȱ
e dialogando com os relatos de Dezoito Grupos Étnicos (GRANDO, 2010, p. 
89-122) e o resultado de uma associação entre leitura de imagens, historicidade 
popular e atividades plásticas, a partir de obras que representem brinquedos e 
brincadeiras.5 

5  Como palestrantes aprovadas no Save the date 30 Marzo - 1 Aprile 2020 Biennale dell’Educazione al 
Patrimonio Culturale 2020, e após visita à aldeia de Laklanõ, juntamente com as Professoras e Pesquisadoras 
Mônica Fantin e Telma A. Piacentini e a ex-bolsista doutoranda do governo italiano da Università de Pioggia/
Itália Sara Parella, que no momento estuda possibilidade; de uma inclusão digital apropriada, em virtude da 
pouca capacidade de internet nos territórios Xokleng e Guarani.
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Figura 14 - Candido Portinari. 
������ȱ���ȱ����������, 1947, 

100 cm x 60 cm. 
Disponível em: 

�Ĵ�ǱȦȦ   ǯ���������ǯ���ǯ��Ȧ. 
Acesso em: 15 jul. 2021.
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Figura 15 - Candido Portinari. 
������ȱ���ȱ��¨�, 1947, 65 cm x 

54 cm. Disponível em: �Ĵ�ǱȦȦ
www.portinari.org.br/. 
Acesso em: 15 jul. 2021.
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Nessa temática – o brincar, presente nas obras de Portinari e o brincar 
equivalente entre os estudantes de Florianópolis/Ilha de Santa Catarina - é a 
diversidade duplamente existente nas diferentes culturas indígenas entre 
nós, no país, como também entre as diferentes heranças culturais locais, luso-
açoriana, negra e indígena, destacadas nas pesquisas sobre as brincadeira 
��������ȱ ǻ����������ǰȱ ŘŖŗŖǼȱ ������ȱ ����ę�����ȱ ������ȱ �ȱ ������ę�������ȱ ��ȱ
ato lúdico, porém cumpre apresentar, àquelas que apontam para a necessidade 
de preservação, mesmo para aquelas brincadeiras que misturadas à cultura 
europeia e africana, apresentam-se também com o caráter de multiculturalidade, 
num parâmetro mais amplo de humanidade ou nossas semelhanças enquanto 
seres humanos.

Precisamos destacar:

�ȱ ���¦����ǰȱ ����ȱ ���ȱ ���ȱ �����ȱ ����ȱ �����ę�������ȱ ����ȱ �ȱ
desenvolvimento da pessoa, é objeto de investigação recente 
nas sociedades indígenas. (Em que pese toda a importância e 
singularidade da presença das crianças). No entanto, esses 
�������ȱ ���ȱ �����ȱ �ȱ ��Ě����ȱ ����ȱ ��·�ȱ ������ȱ �����¡���ȱ
particulares, pois evidenciam a complexa relação entre as 
práticas do cotidiano e do cotidiano imaginado com as quais a 
criança dialoga permanentemente para compreender-se como 
parte do mundo no qual foi recebida e inserida. Um mundo 
pensado e organizado antes de seu nascimento, mas no qual ela 
������·�ǰȱ ���������Ȭ�ȱ �ȱ ��������ę�����Ȭ�ǰȱ ��ȱ ������ȱ ��ȱ ������ǰȱ
ao assumir papéis a ela destinados, reordenando-os a partir de 
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sua sensibilidade aguçada pelo imaginário para o novo, para a 
descoberta do mundo e de si mesma. (TASSINARI, GRANDO e 
ALBUQUERQUE, 2010, p. 7Ǽǯ

����������ȱ ������ę�������ȱ ���ȱ ������������ȱ ��ȱ ��£����ȱ ������ȱ ·������ȱ
no Brasil, e relatadas como memória lúdica de adultos e idosos, destacam-se 
���������ȱ��ȱ���ȱ�ȱȃ�������Ȅȱ���¤ȱ�����������ȱ�ȱ ������������ȱ�Ȧ��ȱ��������ȱ
com a natureza, ao desenvolvimento de habilidades especiais, considerando 
�ȱ����ȱ��ȱ������ȱ�ȱ�����ȱ��ȱȃ��������Ȅǰȱ����������ȱ���ȱ������³¨�ȱ���������ȱ
quanto ao conceito de trabalho na sociedade capitalista ocidental e mesmo 
��������ǰȱ��ę�ǰȱ�����������ȱ�ȱ�������£���ȱ����ȱ�ȱ����ȱ������ǰȱ�����������ȱ
a cultura local.

O destaque nas brincadeiras indígenas onde existem diferenças internas 
quanto às brincadeiras das meninas e dos meninos. Em algumas culturas, 
são elas mesmas que tomam a iniciativa de encontrar amigas e vizinhas para 
brincadeiras fora de casa e, normalmente, cantando, para animar e vivenciar 
com as amigas. E quando pretendiam brincadeiras de meninos, precisavam 
de autorização de anciãos para essa vivência. Já nas brincadeiras de meninos, 
utilizavam preferencialmente a força física como a luta corporal, no intuito da 
�����³¨�ȱ��ȱ����������ȱ�ȱ�����������ȱ���������ǰȱ����ȱ����ȱ�ȱĚ����ǰȱ����������ȱ
as brincadeiras de rituais festivos e de cerimônias nas terras indígenas.6

6  Os estudos sobre a cultura Guarani apontam para particularidades que foram desenvolvidas no artigo O 
Tempo é Criação (no prelo), de Joana Mongelo e Mônica Fantin.
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O dar voz aos indígenas quanto as suas próprias observações e pontos de 
vista nos leva a incluir as palavras do Prof. Marcondes Namblá, Xokleng da 
aldeia Laklanõ, em José Boiteux, no oeste catarinense, cruelmente assassinado 
na cidade de Palmas/SC, na passagem de 2017 para 2018; o professor participou 
inicialmente de trabalhos de pesquisa do Museu do Brinquedo da Ilha de 
Santa Catarina/UFSC, na co-orientação informal, porém substantiva, ao ser 
procurado pelo bolsista indígena Ne-gatxá7 na fase de inserção no grupo, 
primeira fase da Observação Participante, como Xokleng pesquisador no 
seu território indígena e, por ocasião de seu assassinato, encontrava-se em 
����������ȱ��ȱ�ę�����£�³¨�ȱ��ȱ���ȱ������³�ȱ��ȱ�����ȱ��ȱ��������ǯȱ

��ȱ ����ȱ �������ȱ��ȱȃ�������³¨�ȱ������������Ȅȱ�ȱ��ȱ�����ȱ��·Ȭ�������¤ę��ǰȱ
quando da introdução do pesquisador no universo da pesquisa, isto é, no 
seu próprio território, na sua própria cultura e área indígena e encontrando 
��ę��������ȱ ��ȱ �����������ȱ ����ȱ �������³ä��ǰȱ ����ȱ ��à����ȱ ���¤���ȱ ��������ȱ
de seus estudos, o estudante de Jornalismo e bolsista de pesquisa buscou 
espontaneamente orientações com seu antigo professor e realizou uma 
entrevista memorável, resultando numa excelente fonte de pesquisa.

De seu relato, destacamos, quando criança, brincava de caçadas, na mata e 
no rio nadando, com balanços de cipós, jogando bola, gostava de estar no mato 

7  Bolsista de pesquisa da Ala de Pesquisa do Museu do Brinquedo da Ilha de SC/UFSC, acadêmico Luiz 
Fernando Ne-gatxá Patté (2017-2019)
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com o pai, construía seus próprios brinquedos, passava o dia fora, nas casas de 
amigos e os pais não se preocupavam porque todos cuidavam de todos, sabiam 
que estariam cuidados; faziam seus próprios horários da escola, e iam quando 
queriam... brincava de peteca e jogava tilipa/bola de gude na escola, gostava de 
fazer e brincar de tratores, construindo estradinhas quando ia com o pai e via 
os tratores derrubando as árvores, na década de 1980. O professor indígena foi 
categórico: as crianças aprendiam com os pais toda a vida da aldeia.

No contato inicial com o professor na e da aldeia, desde o tempo de criança 
quando era estudante, o jovem pesquisador Xokleng realizou um importante 
acervo através de levantamento e documentação em textos (caderno de campo) 
�ȱ��������ȱ��ȱ�����������ȱ��ȱ¤����ǰȱ�������ę��ȱ�ȱ�Ç����ȱ���ȱ������������ȱ����ȱ
representativas entre as desenvolvidas na Terra Indígena(TI) Laklanõ-Xokleng, 
����������ȱ ��ȱ ����ȱ �¡����³ä��ȱ �����������ǰȱ ���ȱ ȃ�¡�����ę��Ȅȱ �����Çę���ȱ
através do serviço de museologia do Museu, e com plataforma digital que 
uniu visitantes na UFSC, estudantes e moradores das oito aldeias Xokleng do 
oeste catarinense e uma universidade italiana. A responsável pela plataforma 
digital através de ������ da ���������¥ȱ��ȱ������/Itália realizou três meses de 
trabalhos na Ala de Pesquisa como estagiária doutoranda e em visita à TI, com 
�ȱ������ǰȱ����������ȱ�ȱ�¡����¹����ȱ��ȱ���������ȱ�����Çę���ȱ��������������ǯ

��ę�ǰȱ �ȱ �¡����³¨�ȱ ��ȱ �������ę��ȱ ��ȱ �������ȱ �ø����ȱ �������ȱ ȃ�����³��ȱ
Brincadeiras” (título dado pela museologia do Museu), com as imagens 
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selecionadas de suas atividades de pesquisa e com a participação de toda a 
������ȱ���ȱ����������ȱ����ȱ��ȱ�����ȱ��ȱ���������ǰȱ ���ȱ�������ȱ��ȱ
���ȱ��ȱ
Reitoria/UFSC de 13/03 a 14/04/2019, e o contato entre os visitantes, estudantes 
��ȱ������ȱ������ȱ�ȱ������ȱ�������ȱ�ȱȃ��������Ȅȱ���Ç�����ǰȱ���Ȭ��ȱ�����·�ȱ��ȱ���ȱ
importante troca de conhecimentos e afetos, e, na Escola Indígena de Educação 
Básica Laklanõ, na aldeia Plipatól, a partir de 16/04/2019, com itinerário próprio, 
cabendo ao Museu a montagem e recolhimento das imagens e a liberdade de 
ação dos moradores e do expositor Xokleng, contando com parceria apenas 
na preparação para a exposição local, além da museologia do Museu do 
Brinquedo, o Núcleo Infância Comunicação e Arte - NICA/CED/UFSC-CNPq e 
o Departamento de Jornalismo/UFSC, para os suportes necessários.

Aproximando a narrativa do professor indígena Xokleng da temática 
desenvolvida em escolas de Florianópolis e dos estudos no Curso de Pós-
Graduação em Educação, em tempos e espaços diferentes, mas no interior do 
mesmo conceito de brincar nas duas concepções que se complementam (ato 
revolucionário que se ultrapassa a si mesmo e repetição de atos, atitudes e 
valores na direção de preservação cultural), já se pode apontar mais semelhanças 
��ȱ�������ȱ��ȱ���ȱ�������³��ǰȱ ������������ȱ ����ȱ ������ę�������ȱ���ȱ�����ȱ
sim encaminhar para diferenciações, ainda que não aparentes, mas destacando 
��ȱ������ę�������ȱ�¡��������ǰȱ����ȱ���ȱ�¡�����ȱ�����ȱ����������ȱ������ȱ��ȱ���ȱ
mesma etnia.
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# AMPLIANDO O REPERTÓRIO 

Cabe destacar os elementos particulares presentes na série Meninos de 
����� ���ǰȱ ��ȱ ŗşŚŜǱȱ ȃ�ȱ �·���ȱ ��������ȱ �����³��ȱ ��ȱ ������ȱ ��ȱ �����£�ǰȱ �ȱ ���ȱ
infelizmente continua. Somos um dos países mais desiguais do mundo. Esta 
obra é um grito pela justiça social. Se você colocar (os quadros) dos meninos, 
um ao lado do outro, é uma paulada no coração. Não tem um que estava 
��������Ȅȱ��£ȱ��¨�ȱ�������ȱ���������ȱǻŘŖŘŗǼǯȱ�ȱ��������ǰȱȃ�ȱ����ȱ��ȱ���������ȱ
é profundamente comprometida com o social, com a fraternidade, o espírito 
comunitário e o respeito à vida. É uma obra que transmite valores dos quais 
necessitamos muito nesse momento em que o mundo está tão devastado”.8

���������ȱ����ȱȃ�ȱ������ȱ��ȱ���������Ȅǰȱ����Ç��ȱ���¡��ȱ�ȱ����������ȱ
de quando foi retratado: em 1946, quando tinha sete anos e brincava na rua, 
���������ȱ�ȱ������ȱ�ȱ�����ȱ���ȱ��������ȱ���ȱ�����ȱ��ȱ�������ȱ�ȱę�����ȱ������ȱ
�������ȱ���ȱŗŖȱ�������ǯȱ��ȱ·����ǰȱȃ�����ȱ���ȱ������ȱ�ȱ�����ȱ����ȱ���ȱ��ȱ������ǰȱ
���ȱ�����ȱ�����������ȱ��ȱ���ȱ�ȱ�������ȱ������Ȅǯȱȃ��ȱ������ȱ��ȱ����·��ȱ����ȱ�àȱ
pra comer os doces preparados por sua irmã Tata”.9 Aqui, o destaque é para 

8  É de lamentar o registro de que Arduíno Morando morreu de complicações provocadas por coronavirus, 
em 2020. Disponível em: http://g1.globo.com/sp/ribeirao-preto-franca/noticia/2015/03/ultimo-menino-de-
brodowski-sonha-em-ver-original-da-tela-de-portinari.html, 18 de julho de 2020, “Morre o último ‘Menino 
de Brodowski’, eternizado em retrato”.
9  Disponível em: globo.com , 18 de dezembro de 2003, “O olhar rural de Portinari”.

http://g1.globo.com/sp/ribeirao-preto-franca/noticia/2015/03/ultimo-menino-de-brodowski-sonha-em-ver-original-da-tela-de-portinari.html
http://g1.globo.com/sp/ribeirao-preto-franca/noticia/2015/03/ultimo-menino-de-brodowski-sonha-em-ver-original-da-tela-de-portinari.html
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um Portinari pintor que faz um testemunho da tristeza das crianças de sua 
terra, retirando os meninos da brincadeira de futebol e retratando-os nas suas 
singelezas e verdades.

�ȱ ����à���ǰȱ ���ȱ ����ȱ �ȱ ��������ȱ ���ȱ ��������ȱ ����ȱ ȃ�ȱ ������ȱ ��ȱ
����� ���Ȅȱ��ȱȃ�ȱ������ȱ��ȱ���������Ȅȱ��ȱę��ȱ��ȱ�����ȱ��ȱ��ȱ������������ǰȱ
ocorreu em 1946. Antes de viajar a Paris, onde realizaria sua primeira 

Figura 16 - 
�������ę�ȱ��ȱ�������ȱ������Ȧ
	ŗǯȱ����Ç��ȱ
�����ȱ�������ǯȱ

Retratado por Portinari em 
1946. Disponível em: 

�Ĵ�ǱȦȦ�ŗǯ�����ǯ���Ȧ��Ȧ��������Ȭ
preto-franca/noticia/2015/03/

ultimo-menino-de-brodowski-
sonha-em-ver-original-da-tela-

de-portinari.html 
Acesso em: 15 jul. 2021.

http://g1.globo.com/sp/ribeirao-preto-franca/noticia/2015/03/ultimo-menino-de-brodowski-sonha-em-ver-original-da-tela-de-portinari.html
http://g1.globo.com/sp/ribeirao-preto-franca/noticia/2015/03/ultimo-menino-de-brodowski-sonha-em-ver-original-da-tela-de-portinari.html
http://g1.globo.com/sp/ribeirao-preto-franca/noticia/2015/03/ultimo-menino-de-brodowski-sonha-em-ver-original-da-tela-de-portinari.html
http://g1.globo.com/sp/ribeirao-preto-franca/noticia/2015/03/ultimo-menino-de-brodowski-sonha-em-ver-original-da-tela-de-portinari.html
http://g1.globo.com/sp/ribeirao-preto-franca/noticia/2015/03/ultimo-menino-de-brodowski-sonha-em-ver-original-da-tela-de-portinari.html
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exposição na Europa, Candido Portinari retratou com óleo sobre papel 21 
garotos de Brodowski.

���ȱę�����ȱ���ȱ�������ȱ ��ȱ ���ȱ�������ȱ������³��ǰȱ ������ȱ �������ȱ �ȱ��ȱ
ossatura tipicamente desproporcional, o pintor conseguiu mesclar os símbolos 
��ȱ ����ȱ ���à����ȱ ��������ȱ ���ȱ ��Ě�¹�����ȱ ��¤������ǯȱ �ȱ �������ȱ ����ȱ ���ȱ
retratado na série eternizada pelo pintor surgiu da espontaneidade daquela 
convivência e aconteceu sem muitos preparativos. Do jeito que estava, vestindo 
camisa e bermuda, e descalço, o pequeno Arduíno parou de brincar aquela 
�����ȱ����ȱ���ȱ���������ǯȱȃ��ȱ�����ȱ�����ȱ¥ȱ����ȱ����ǯȱ��·ȱ���ȱ��ȱ���ȱ���ȱ��ȱ
chamou e me retratou.”

Ao protagonizar uma rápida viagem pelo tempo, ele recorda que nunca 
passou por sua cabeça que aqueles sete ou oito minutos seriam tão importantes 
����ȱ�ȱ�����������ǯȱȃ��ȱ���ȱ�ȱø����ȱ����ǯȱǻǯǯǯǼȱ�¨�ȱ�����ȱ��������ȱ����ȱ��������ǯȱ

���ȱ·ȱ���ȱ�������³¨�ȱ������ǰȱ���ȱ�������ȱ·����ȱ��ȱ�¨�ȱ������ǰȱ�àȱ������ȱ�����ȱ
de brincar, soltar pipa”. (TIENGO, 2015). Assim como os outros, na data da 
elaboração da série, Arduíno era apenas um menino de sete anos que gostava de 
brincar na rua, onde soltava pipa e andava de bicicleta. Seu mundo era a praça, 
em frente à residência de Portinari, pai de seu amigo de infância, João Candido. 
A proximidade com a família e com a casa, então frequentada por Portinari 
esporadicamente para descansar, era comum naquela época.
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Passemos a palavra para quem tem o distanciamento crítico, mas a 
proximidade afetiva - o menino Candinho teve uma infância com muitas 
������������Ǳȱ ȃ������ȱ ����ǰȱ �����ȱ ������³�ǰȱ �����ȱ ����ǰȱ �����ȱ ��������ȱ �ȱ
espantalho, se apaixonar por trapezistas do circo”, entre outras situações de 
uma infância humilde, mas marcada por uma forte inclinação para a arte. 

Eram brincadeiras para o dia e para a noite, para cada época 
do ano. ...subia em árvores, soltava pipa e jogava futebol no 
campinho, onde vez por outra ensaiava, com gravetos, rabiscos 
no chão (...). Fase em que também teve medo de espantalho, 
dos temporais, das histórias de lobisomem e da porteira mal 
assombrada (ANGELA FABBI, diretora do Museu Casa de 
Portinari/Brodowski) 

��ȱ ���ȱ ����ȱ ��à�����ȱ ��������Ǳȱ ȃ�¨�ȱ �Ç������ȱ ������ȱ ���������ȱ
comprado. Fabricávamos nossos papagaios, piões, diabolô. A noite de mãos 
livres e de pés ligeiros era: pique, bate-manteiga, cruzado”. (O menino e o 
Povoado, PORTINARI, 1958).

$ OUTRAS HISTÓRIAS: Decolonizando o brincar

��ȱ������ȱ����¡������ȱȮȱ
���ȱ������ǰȱŗśŝŖȱǻ��������Ǽȱ�ȱ��£����ǰȱ��������ȱ
ou Vecelli,1518-19 (Itália) nos atestam diferentes percepções de infâncias e nos 
conduzem a percepções bastante díspares, ainda que interessantes para uma 
montagem que, no dizer de Benjamin, assemelha-se a constelações, pensamento 
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�������ȱ��ȱ��������ȱ����������¤ę��ǰȱ��������ȱ������·���ȱ�������à����ȱ���ȱ
ajuda a pensar através de imagens. (PIACENTINI; MONGELO; FANTIN, 2021, 
no prelo).

Como consideramos também o referencial de pensamento decolonial, 
mesmo respeitando e dando créditos sem reserva ao sentimento indígena 
e das chamadas minorias que, na realidade, são maioria em nosso país, 
declaramos que as questões, no tocante ao brincar, atravessam fronteiras e 
se localizam no coração de um humanismo igualitário e responsável, vamos 
considerar a título de buscarmos o que nos une em nossas diferenças, ou seja, 
a unidade na diversidade, abordando dois momentos da história da infância, 
��ȱ ��������ę�ȱ ��������ǰȱ �����·�ȱ ��ȱ ��ȱ �����ȱ ��ȱ ���¦����ȱ ��ȱ ������������ȱ
Pleno, onde encontramos Tiziano (1477-1572) com uma das maiores explosões 
de brincadeiras infantis que a história da Arte nos legou, ao pintar Os Amores 
ou Oferta a Vênus (1518-1519), um dos três Bacanais, hoje no Museu do Prado, 
Espanha, e o primeiro deles, que nos interessa aqui, pintado para o estúdio dos 
Alfonso D´Èste, de Ferrara, Itália (PIACENTINI, 1995, p. 96-103), destacando 
que se passam no mesmo tempo cronológico em diferentes espaços, como nas 
obras de Lucas Cranach (1472-1553) e de Peter Bruegel (1526-1569). Comecemos 
com Tiziano:
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Figura 17 - Tiziano.  
�ȱ�����³¨�ȱ��ȱ�¹���ǰȱ

(1518-1519), 
172 cm x 165 cm. 

Disponível em: 
�Ĵ��ǱȦȦ�������ǯ ��������ǯ

org/wiki/File:Ofrenda_a_
Venus.jpg  

Acesso em: 15 jul. 2021.
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��ȱ ����ȱ ���ȱ �����ȱ ��ȱ ������������ȱ ��ȱ ·����ǰȱ ȃ����Ȅȱ ������ȱ �ȱ �����ȱ
algazarra, levando-nos a observar que muitas dessas brincadeiras permanecem 
entre nós, como lutinha, brincar de roda, subir em árvore, prender animalzinho 
em saco no meio de grupo de amigos em torcida e ainda em experiências lúdicas 
na infância, mesmo que em outros tempos e outros espaços, em diferentes tipos 
de sociedades. (PIACENTINI, 1995, p. 99-103).

��ȱ ȃ�¨��ȱ ��ȱ ����Ȅȱ ���ǰȱ ���������ȱ ����Ç����ȱ �ȱ ��������ȱ �������³ä��ȱ ��ȱ
�������³��ȱ�������ȱ�ȱȃ���Ç����ȱ��ȱ�������Ȅǰȱ���ȱ����¡���ȱ��ȱ�¡����¹����ȱ�ø����ȱ
infantil, que traz milenares treinos e aptidões, conservando suas ancestralidades 
e transmitindo culturas e conceitos, como se pode depreender das ações da 
cultura indígena fora de um pensamento colonial mas buscando uma referência 
decolonial de nossos tempos, consideremos o ato lúdico que, apesar de 
aproximado, possui uma carga cultural diferente apresentada por Kuderewa 
ǻ¥ȱ������Ǽȱ�ȱ������ �ȱǻ���¤�Ǽȱ�������ȱ�������ȱ��ȱĚ����ȱ��ȱ������ȱ����¡���Ȧ����ȱ
Tuba, em 2009.
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Figura 18 -
Foto Paula Mendonça/

ISA, 2009. Disponível em: 
�Ĵ��ǱȦȦ���ǯ��������������ǯ

org/d/341998-1/000043_peq.
JPG?g2_GALLERYSID=TMP_

SESSION_ID_DI_NOISSES_PMT
Acesso em: 22 out. 2021.

https://img.socioambiental.org/d/341998-1/000043_peq.JPG?g2_GALLERYSID=TMP_SESSION_ID_DI_NOISSES_PMT
https://img.socioambiental.org/d/341998-1/000043_peq.JPG?g2_GALLERYSID=TMP_SESSION_ID_DI_NOISSES_PMT
https://img.socioambiental.org/d/341998-1/000043_peq.JPG?g2_GALLERYSID=TMP_SESSION_ID_DI_NOISSES_PMT
https://img.socioambiental.org/d/341998-1/000043_peq.JPG?g2_GALLERYSID=TMP_SESSION_ID_DI_NOISSES_PMT
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Ou nos reportemos à 1ª edição dos Jogos Mundiais dos Povos Indígenas 
no Brasil, em Palmas/TO, em 2015, realizada pelo Comitê Intertribal Memória 
e Ciência (ICT), em parceria com o Governo Federal, o Governo de Tocantins 
e o Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento (PNUD), após a as 
12 edições nacionais de Jogos dos Povos Indígenas - de 1996 a 2013) - que teve 
a participação de mais de dois mil atletas de 30 países. Além dos indígenas do 
Brasil e das Américas, estiveram presentes povos da Nova Zelândia, Congo, 
Mongólia, Rússia e Filipinas. O Brasil foi representado por 24 etnias - entre elas os 
������ǰȱ�������ȱǻ��ȱ��ę���ä��ǰȱ��ȱ���������Ǽǰȱ�����àȱ���ȱǻ����ȱ	�����Ǽǰȱ�������ȱ
ǻ���¤Ǽǰȱ����¡àȱǻ�����Ǽǰȱ������ȱǻ������¨�Ǽǰȱ�������ȱǻ�����¤Ǽǰȱ�¢���àȱǻ��������ȱ
do Brasil Central) e outras etnias. Além do esporte autóctone e tradicional em 
diversas modalidades, aconteceu a Feira Mundial de Artesanato Indígena, e os 
contatos entre si, parentes e não indígenas, propiciaram uma verdadeira festa 
��������ȱ���������ǰȱ�ȱ�����������ȱ��ȱ������ę�������ȱ���������ǯ

E se é realmente como as pesquisas apontam, que só a partir do Século 
���ȱ �����������ȱ ���ȱ ���������³¨�ȱ �����ę������ȱ ����ȱ ���£��ȱ ¥ȱ ��£ȱ ���ȱ
representação da criança através da história do brinquedo, é na história da 
boneca como objeto infantil, que merecem destaques as imagens dos quadros 
de Lucas Cranach (1472-1553) e de Pieter Bruegel (1526-1569), para observarmos 
os acontecimentos datados e considerando que atravessaram tempos e espaços 
e permanecem entre nós.



115

Figura 19 - Lucas Cranach. 
�������ǰȱ(1535-1545), 
56,3 cm x 36,2 cm. 

Disponível em:  
�Ĵ��ǱȦȦ��ǯ�ǯ ��������ǯ

org/wiki/Ficheiro:Lucas_
Cranach_d.%C3%84._-_Caritas_
ǻ��������ȏ	�����¢ǰȏ������Ǽǯ��� 

Acesso em: 15 jul. 2021.

https://pt.m.wikipedia.org/wiki/Ficheiro:Lucas_Cranach_d.%C3%84._-_Caritas_(National_Gallery,_London).jpg
https://pt.m.wikipedia.org/wiki/Ficheiro:Lucas_Cranach_d.%C3%84._-_Caritas_(National_Gallery,_London).jpg
https://pt.m.wikipedia.org/wiki/Ficheiro:Lucas_Cranach_d.%C3%84._-_Caritas_(National_Gallery,_London).jpg
https://pt.m.wikipedia.org/wiki/Ficheiro:Lucas_Cranach_d.%C3%84._-_Caritas_(National_Gallery,_London).jpg
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De Cranach, o Charitas ou Caridade (1535 a 1545) na primeira metade do 
�·����ȱ�ȱ����������ȱ��ȱ��������ȱ	�����¢ȱ��ȱ�������ǰȱ���£ȱ�ȱ�Ç����ȱ�
������ȱ��ȱ
alto, a esquerda, a descrição é de Michel Manson. (PIACENTINI,1995, p. 183): 

A Caridade é representada sob os traços charmosos de uma jovem mãe nua, 
drapeada em véus transparentes, levando, no braço direito, um bebê que mama. 
Um menino pequeno, também nu como todos os personagens desse quadro, 
parece pronto para subir na perna esquerda de sua mãe, enquanto que sua irmã 
mais velha está em posição simétrica, segurada no antebraço pela mão direita de 
sua mãe. Essa menina, por sua vez, carrega o seu bebê: uma boneca. A composição 
�����³�ȱ�ȱ�������³¨�ȱ�����ȱ��ȱ����ȱȃ�¨��ȄǱȱ����ȱ�������ȱ���������ǰȱ����ȱ���³��ȱ
se unem para formar a diagonal do quadro e o bebê humano encontra um eco e 
���ȱ��������ȱ����à����ȱ��ȱ����ǯȱ�ȱ�����£�ȱ��ȱ�����ę��³¨�ȱ��ȱ���ȱ����ȱ�¨�ȱ��ȱ������ȱ
em algumas palavras. Notemos somente os círculos concêntricos que irradiam 
a partir dessas imagens. A boneca é afetuosamente carregada pela menina, de 
mais ou menos quatro ou cinco anos de idade, da mesma forma maternal como 
o é a mãe com o seu irmãozinho. A cena é uma cena de vida familiar íntima, ao 
mesmo tempo que uma alegoria visando representar a Charitas como sendo 
essencialmente o amor maternal. A boneca é, então, fundamentalmente, o objeto 
lúdico sobre o qual se cristalizam condutas de amor. A modernidade desses 
�����ę�����ȱ��ȱ���ȱ����ȱ��ȱ��������ȱ������ȱ��ȱ �·����ȱ���ȱ�¨�ȱ�������¤ȱ�ȱ
ninguém. (MANSON, 1982, p. 531).
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Figura 20 -  Pieter Bruegel.  Jogos 
��������ǰȱ(1560), 118 cm x 161 cm. 
Disponível em:  �Ĵ��ǱȦȦ������ǯ
org.br/a-infancia-ao-longo-do-

tempo-2/peter-jogos-infantis-001/ 
Acesso em: 15 jul. 2021.

https://labedu.org.br/a-infancia-ao-longo-do-tempo-2/peter-jogos-infantis-001/
https://labedu.org.br/a-infancia-ao-longo-do-tempo-2/peter-jogos-infantis-001/
https://labedu.org.br/a-infancia-ao-longo-do-tempo-2/peter-jogos-infantis-001/
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Já Pieter Bruegel na tela ������������ȱ �������� (1560), com o mesmo tema, o 
brincar de boneca, entre 86 brincadeiras mapeadas por J.P. Vanden Branden, 
���������ȱ��ȱ��������ȱ�¨�ȱ����ȱ���������ǰȱ���ȱ���ȱ��Ě���ȱ��ȱ����������ȱ������ȱ
antropológico e social das brincadeiras infantis do Século XVI. Ele assim se refere: 

A menina da esquerda brinca com uma boneca entalhada em 
madeira e a outra, está vestindo a sua. Essa é feita de pano. É 
�������ȱ���������ȱ���ȱ�������ȱ·ȱ�ȱ��������ȱ������ȱĚ������ȱ�ȱ���ȱ
pintado bonecas quando elas já são representadas nos túmulos 
pré-históricos. Acima dessas meninas se encontra um berço de 
boneca e uma boneca vestida de pano preto sobre uma mesa baixa, 
���ȱ���ȱ�������ȱ���ȱ���ȱȃ������ȱ�����Ȅǯ (VANDEN BRANDEN, 
apud ARIÈS; MARGOLIN, 1982, p. 504;  PIACENTINI, 1995, p. 
183-184).

O estudo realizado por M. Manson (1982, p. 531) foi bem mais detalhado. A 
cena se desenrola debaixo do quadro, à esquerda: 

...onde nós vemos duas meninas brincando de boneca. (...) As 
duas meninas estão sentadas numa casa e nós as vemos pela 
porta aberta: uma nos dá as costas, apoiada na parede e perto 
da porta; a outra está quase de frente para nós. Cada uma com 
sua boneca sobre os joelhos e, no segundo plano, à direita, 
uma terceira boneca está colocada sobre um móvel, apoiado na 
parede e debaixo de uma prateleira. (...) As duas meninas estão 
atentas, a da esquerda tem o rosto voltado para a sua boneca, 
enquanto que sua amiga olha a sua bem no rosto: elas estão, 
as duas, em plena ação da brincadeira. (MANSON,1982, p.531 e 
PIACENTINI, 1995, p. 182-185).
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Figura 21- Boneca Barbie. 
Disponível em: �Ĵ��ǱȦȦ�����ǯ�����ǯ
com.br/cultura/a-sensual-historia-
da-barbie/ Acesso em: 15 jul. 2021

https://super.abril.com.br/cultura/a-sensual-historia-da-barbie/
https://super.abril.com.br/cultura/a-sensual-historia-da-barbie/
https://super.abril.com.br/cultura/a-sensual-historia-da-barbie/
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% OUTRAS HISTÓRIAS: Aproximando à história da boneca

Talvez fosse mais correto começar sua história assim: “Era uma vez uma 
pequena forma antropomorfa, que alguém chamou de boneca”, sem localização 
no tempo e no espaço, conservando o clima de mistério que envolve sua origem 
�ȱ���ȱ���������ȱ�����ȱ��ȱ���ȱ����Ç���ǯȱ���ȱ�¡�����ȱ��������ȱ�����ę�������ȱ���ȱ
expressam as suas trajetórias. (PIACENTINI, 1995, p. 159-227). Chega até nós 
����ȱę�������ȱ������ȱ��������ȱ���ȱ��������ȱ��ȱ�����ȱ���� e como brinquedo 
propriamente dito, como resultado da evolução da história da criança, através 
dos tempos, em diferentes sociedades, destacando o Século XVIII, quando se 
aponta, vitorioso, o seu lugar na sociedade.

Se considerarmos que a origem da boneca-brinquedo nos reporta ao Egito 
����â����ȱ �ȱ ���ȱ ��ȱę�����ȱ����ȱ �������ȱ �¨�ȱ ��ȱ��ȱ�������ǰȱ ��ȱ ���������ȱ �ȱ��ȱ
���ę�ȱ���ȱ����������ȱ��������³ä��ȱ�à����ȱ���ȱ���³��ȱ�ȱ������ȱ�ȱ�¨�ȱ�������ȱ
em torno de 1000 anos a.C., encontramos uma boneca egípcia de 2.000 anos a.C. 
no MOMA, Museu de Arte Moderna de Nova York/EUA. E se analisarmos essas 
imagens até nossos dias vamos encontrar diferentes tipos de sociedades, numa 
trajetória onde exercem diferentes papéis quer sociais, culturais e psicológicos. 
Porém, o princípio educativo de ensinar, exercer e aprender ludicamente um 
papel na sociedade permanece entre nós, até nossos dias. Não é de estranhar 
pois, o papel que a Barbie exerceu, exerce e, podemos até indagar, se continuará 
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�¡�������ȱ�ȱ��Ě���������ȱ��ȱ�����³��ȱ��ȱ�·����ȱ��ȱ�ǰȱ�ȱ������ȱ������³¨�ȱ·ȱ
como será no Século XXI.

���ȱ Ȯȱ ������ǰȱ ��ȱ �����ȱ 
��à��ǰȱ �ȱ 
���¢ȱ ��¢��, as bonecas ������, a 
�������ȱ �ȱ �����ȱ������ȱ��ȱ����ǰȱ ��ȱ ����������ȱ����ȱ���������ę�ȱ���ȱ �����ȱ
�ȱ��������ȱ�������ȱ�ȱ �����ę������ǰȱ��ȱ���������ȱ�ȱ��ȱ ������¤����ǰȱ ����������ȱ�ȱ
��������ȱ��ȱ�������ȱ��ȱ������ǰȱ�����ȱ ��������ȱ��ȱ ��������¤���ȱ�����ę����ȱ����ȱ
o desenvolvimento do espaço interno da criança e de seu aprendizado na vida 
social.10

Nessa vertente de conhecimento que é o estudo da boneca como 
����������³¨�ȱ ��ȱ ę����ȱ ������ȱ �ȱ ����ȱ ����ę��³ä��ȱ ��ȱ �����ȱ ���ȱ �·�����ǰȱ
����ȱ�����������ę�ȱ��ȱ���¦����Ǳȱ�������ȱ�������ȱ�����ȱ������£�³ä��ȱ�������ǰȱ�ȱ
exemplo da boneca de ���������ȱ��������� (Século II) até nossos dias, considerando 
também o já citado fenômeno da boneca Barbie e passando por outros exemplos. 
Comecemos com a possível tataravó da Barbie de nossos tempos, considerando 
�������ȱ��������³��ȱ��ȱ���ǰȱȃ��������Ȅȱ��ȱ����ȱ�����ǰȱ������������ȱ�����ȱ
fabricantes da Barbie, no Século XX, nos Estados Unidos das Américas do Norte.

10  “Crepereia Triphaena: uma tataravó da Barbie” e para uma referência de aproximação com nossos dias, a 
Barbie, o “Ensaio sobre a Cegueira num mundo cor de rosa”, no site do Museu do Brinquedo da Ilha de Santa 
Catarina (MBISC)  
  Disponível em: http://museudobrinquedodailhadesc.blogspot.com/search/label/Bonecas?m=0e   
  Disponível em: http://museudobrinquedodailhadesc.blogspot.com/2020/08/ensaio-sobre-cegueira-num-mundo-cor-de.
html?m=0.

http://museudobrinquedodailhadesc.blogspot.com/search/label/Bonecas?m=0
http://museudobrinquedodailhadesc.blogspot.com/2020/08/ensaio-sobre-cegueira-num-mundo-cor-de.html?m=0
http://museudobrinquedodailhadesc.blogspot.com/2020/08/ensaio-sobre-cegueira-num-mundo-cor-de.html?m=0
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%.! A BONECA DE CREPEREIA TRIPHAENA, SÉC. II

As primeiras descrições da boneca destacam os brincos de um lado e outro 
do crânio, o broche e o anel da mão esquerda, descritos por Lancini dois dias 
depois da descoberta, em 12 de maio de 1889.

O anel com chaves no polegar, além do que hoje podemos pensar como 
um modo ousado de usar um anel, pode representar a chave pessoal do lugar 
onde a mulher guardava suas joias, demonstrando aqui na boneca uma delicada 
miniatura de seu próprio cofre. Dentro dele também foram encontrados dois 
��������ȱ��ȱ�����ȱ�ȱ����ȱ��������ȱ������ȱ��ȱ���ę�ǰȱ��·�ȱ��ȱ����ȱ��·��ȱ������ȱ
por um pequeno anel de ouro, que também pode ser um bracelete, duas pequenas 
pérolas como brinco, pequenos objetos em ouro e pasta vítrea verde. Só a boneca 
pode falar por ela e pelos seus, só ela permanece. A história que a boneca nos 
conta nos diz que ��������� era uma adolescente meiga e muito amada. Depositar 
a boneca ao seu lado no caixão foi o último gesto, depois que lhe pentearam os 
cabelos como futura esposa e lhe botaram os anéis, ato realizado provavelmente 
por sua mãe e pelo pai, ���������ȱ������, sepultado ao seu lado. 

Ainda se pode dizer que o vestido encontrado fossilizado poderia representar 
as roupas da boneca de ���������, pois fontes literárias, como Ateneo de Naucratis 
��ȱȃ�ȱ��������ȱ���ȱ��������ȱ��Ȅȱ���������ȱ����ǰȱ�����ȱ�����ȱ��ȱ������ȱ��ȱ��������ȱ
da Ilha de Lesbos, no mar Egeu, no século V a.C., mas estudiosos consideram 
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Figura 22 - A boneca de ���������ȱ
Triphaena. Disponível em: 

�Ĵ��ǱȦȦ�ǯ������ǯ���Ȧ���������Ȧ 
8d/4e/6/8d4eb6cb0a0e1 

2bdd27de07e70c0b93e.jpg 
Acesso em 05 Jul. 2021.

https://i.pinimg.com/originals/8d/4e/b6/8d4eb6cb0a0e12bdd27de07e70c0b93e.jpg
https://i.pinimg.com/originals/8d/4e/b6/8d4eb6cb0a0e12bdd27de07e70c0b93e.jpg
https://i.pinimg.com/originals/8d/4e/b6/8d4eb6cb0a0e12bdd27de07e70c0b93e.jpg
https://i.pinimg.com/originals/8d/4e/b6/8d4eb6cb0a0e12bdd27de07e70c0b93e.jpg
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esses versos apócrifos. Porém, relembremos o contexto que apresenta a mulher-
poeta saindo da infância: Ó Afrodite, não desdenhes o leve véu púrpuro de 
������ȱ�������ǯȱ��ǰȱ����ǰȱ������ȱ�ȱ��ǰȱȃ����ȱ��������ȱ���Ȅǯȱǻ����������ǰȱŗşşśǰȱ
p. 168 e Anexo 4)ǯ11

Possivelmente, pode ser apontada como a tataravó da Barbie, dado suas 
semelhanças com objetos de toucador/toalete e aproximações, mesmo depois de 
tantos séculos de distância e espaços tão diferentes.

��ȱ �¡�����ȱ ��ȱ ����������ȱ ���ȱ ·ȱ �������������ȱ ���ȱ ������ȱ 
���ȱ 
(PIACENTINI, 1995, p. 179) no relato de forte emoção e caráter de interioridade 
de adulto e constatação de diferença de classe social, que apresenta, já no século 
XIX, no romance Os Miseráveis (1862).

ǽǯǯǯǾȱȃ����Ĵ�ȱ����ȱ���������ȱ�ȱ�����ǰȱ��ȱ�����ȱ�������ȱ�ȱ��������ǰȱ
não pode conter-se e tirar os olhos daquela boneca prodigiosa, 
��ȱ ����³¨�ȱ ¥ȱ ȃ�������Ȅǰȱ ����ȱ ���ȱ �������ǯȱ ������Ȭ���ȱ �ȱ
respiração. Não tinha nunca visto uma boneca de perto e a banca 
lhe pareceu um palácio, criado para hospedar não uma boneca, 
mas toda a alegria, o esplendor, a riqueza, a felicidade (...). Com 
a ingênua mas sagaz intuição das criança, mediu o abismo que 

11  Tese de Doutorado Fragmentos de Imagens de Infância, Telma Anita Piacentini, USP, 1995: 168 e Anexo 4; 
a informação é contestada pelo pesquisador e estudioso dos originais de Safo, Dr. Joaquim Brasil Fontes que 
a!rma que “teria nascido em Efesos e passado a viver, depois da adolescência, em Mitilene” e que esses versos 
de Safo são apócrifos. Mas, encontramos também, através da internet, outras fontes, como “Safo en su libro 
V pide a Venus como#Ateneo de Naucratis que en#El banquete de los eruditos IX, 410: no desprecies los velos 
púrpuras de mis muñecas”!que foi mantida pela beleza do gesto cultural.
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a separava daquela boneca e disse pra si que desejava ser uma 
������ȱ ��ȱ ��ȱ�����ȱ ���ȱ ��������ǰȱ ����ȱ �������ȱ ���ȱ ȃ�����Ȅȱ
como aquela. Contemplando o belo vestido rosa e os cabelos tão 
���ȱ���������ȱ�������Ǳȱȃ����ȱ����ȱ���ȱ ����£ȱ����ȱ������ǷȄǯȱ�ȱ
seu olhar não podia desgrudar daquela fantástica visão. Mais ela 
������ǰȱ����ȱę����ȱ���������ǰȱ��ȱ����¨�ȱ��ȱ���������Ȭ��ȱ��ȱ�����ȱ
do paraíso. Dispostas atrás da grande boneca, estavam outras, 
que lhe pareceram tantas fadas”. (GICCA PALLI, 1990, p. 52-53).

%." E... BONECAS EM PORTINARI?

Procurada a boneca nas suas obras e não encontrada, nem no Painel ��£ do 
díptico 	�����ȱ�ȱ��£, trazemos a explanação que fez acreditar que ali não tinha 
boneca: 

�����ȱ��ȱę��������ȱ��ȱ��£ são os meninos de Brodowski, sua 
terra natal, cinco vezes nas gangorras, como aparecem em vária 
de suas telas, outras vezes em cambalhotas e piruetas, pulando 
carniça, ou armando arapuca, mocas que dançam e cantam, um 
coral de meninos de todas as raças, assim como nós brasileiros, 
noiva da roça na garupa do cavalo branco, o palhaço, a mulher 
carregando o cordeiro, os dois cabritos que dançam bem no 
centro do painel, como se fossem o núcleo da paz, a égua e o 
potro, e na faixa de cima, bem lá de cima, camponeses plantando, 
camponeses colhendo, o espantalho, os batedores de arroz, 
homens mulheres e meninos que cantam. Não há dúvida. Só 
����ȱ���ȱ���¹�����ǰȱ���ȱ��ȱ�ø����ȱ�¤ȱ��ȱ�����ę�������ǯȱ�¨�ȱ�¤ȱ
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dúvidas. Só pode ser as Eumênides, entre as moças e os meninos 
de Brodósqui.12 (COISAS DE ADA, ��������, 2011). 

A explanação acima faz acreditar que não tem a representação da boneca 
na obra sobre as brincadeiras de Portinari, por isso uma aproximação com os 
retratos de sua neta Denise, o mais próximo da boneca, mas – na realidade, são o 
retratos de uma menina – vale pela beleza das pinturas, uma vez que Denise foi 
�������³¨�ȱ����ȱ��������ȱ�����ȱ��ȱ���ȱ��âǰȱȃ������ȱ�����ȱ��ȱ��������ȱ���ȱ����ȱ
animaizinhos” (COISAS DE ADA, ��������, 2011). Destaque para a informação 
de que são 16 imagens/pinturas de Denise, no último ano de vida de Portinari 
(PORTINARI, 2021) e a prova inconteste de que não é uma boneca.13

A questão que permanece latente: e a boneca – o que não se olha mas se vê e 
olha para nós - por estar presente não só na vida das crianças contemporâneas, 
percepção comprovada no Mural da Brincadeiras de Portinari que os estudantes 
e professores participantes do projeto realizaram nas Escolas e Núcleos de 
Educação infantil, em 2019?

12  Disponível em: https://gatices.wordpress.com/category/candido-portinari/ Acesso em 05 Ago. 2021.
13  Oração para Denise: “Senhor, Tua branca espada não deixará/Que penetrem em meu pequeno / Coração 
o egoísmo, a vaidade, a/ Descon!ança e os males.../ A luz re$etida de/ Tuas coisas me iluminará na estrada 
real/ Distanciando-me da treva/Ao lado dos outros nas lutas/Seja eu areia macia que não incomoda/Que meu 
olhar atravesse o opaco e perceba/A erva de Deus não a esmagando/Sob meus pés/ Dai-me muito amor. Eu 
o distribuirei/Nas !las intermináveis/Se esta prece ouvires forte serei/ E diariamente a farei/ Meditando-a 
com meus/Atos de cada instante/Caminharei iluminada, sem me/ Perder na escuridão./Amém. – Paris, 6 de 
novembro de 1961.Para minha Denise com a saudade e todo o amor do Vovô Candinho". (Idem, 2021).

https://gatices.wordpress.com/category/candido-portinari/
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%.# A AUSÊNCIA/PRESENTE: o que nos olha...

Além do unicórnio – presente no imaginário coletivo desde os manuscritos 
antigos e não apresentado nas brincadeiras de Portinari, mas lembrado no mural 
de Campeche - a boneca que permanece entre nós, mesmo sem ser vista, como 
���ȱ����������³¨�ȱ������ǰȱ���ę������ȱ�ȱȃ���³����ȱ�ȱ�����ȱ����ȱ���������Ȅǰȱ
�������Ȭ���ȱ�ȱȃ�¡����������ȱ�ȱ���ȱ�¨�ȱ�����Ȅǰȱ����ȱ���������³¨�ȱ����Ç���ȱ
também de existência no imaginário coletivo dos moradores/estudantes da Ilha 
de Santa Catarina, no Campeche, no Século XXI.

Com um embasamento teórico pautado em Panofski (descrição pré-
�������¤ę��ǰȱ��¤����ȱ�������¤ę��ȱ�ȱ����������³¨�ȱ������à����Ǽǰȱ���ȱ���������ȱ��ȱ
�����³¨�ȱ�����Çę��ȱ��ȱ��������ȱ���������ȦŘŖŗşȱ�ȱ��ȱ���ȱ���������ȱ��ȱ������ȱ
������ȱ ���ȱ¹�����ȱ ��ȱ����Ȭ
�������ȱ ǻ����	���ȱ��ȱ ��ǯǰȱ ŘŖŖŞǼǰȱ �������Ȭ���ȱ
�ȱ��������ȱ�ȱ������³�ȱ��ȱ������ȱ��ȱ����ȱ��ȱ���������ǰȱ�����������ȱ�ȱȃ�����ȱ��ȱ
qualidade” da imaginação das crianças na realização do Mural da Brincadeiras 
de Portinari no muro da escola.
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Figura 23 - 
Foto Portinari com 

sua neta Denise, 1961. 
Disponível em: �Ĵ��ǱȦȦ   ǯ

museucasadeportinari.org.
br/fotos_candido/portinari-

com-sua-neta-denise-no-
apartamento-do-leme-rio-de-

janeiro-1961/ 
Acesso em 08 Ago. 2021

https://www.museucasadeportinari.org.br/fotos_candido/portinari-com-sua-neta-denise-no-apartamento-do-leme-rio-de-janeiro-1961/
https://www.museucasadeportinari.org.br/fotos_candido/portinari-com-sua-neta-denise-no-apartamento-do-leme-rio-de-janeiro-1961/
https://www.museucasadeportinari.org.br/fotos_candido/portinari-com-sua-neta-denise-no-apartamento-do-leme-rio-de-janeiro-1961/
https://www.museucasadeportinari.org.br/fotos_candido/portinari-com-sua-neta-denise-no-apartamento-do-leme-rio-de-janeiro-1961/
https://www.museucasadeportinari.org.br/fotos_candido/portinari-com-sua-neta-denise-no-apartamento-do-leme-rio-de-janeiro-1961/
https://www.museucasadeportinari.org.br/fotos_candido/portinari-com-sua-neta-denise-no-apartamento-do-leme-rio-de-janeiro-1961/
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Figura 24 - Candido Portinari. 
 �������ȱ��ȱ������, 1960,  

8,8 cm x 6,2 cm.  
Disponível em: �Ĵ�ǱȦȦ   ǯ

portinari.org.br
 Acesso em 08 Ago. 2021

Figura 25 - Candido Portinari. 
Retrato de denise, 1961, 
35 cm x 25 cm. 
Disponível em: �Ĵ�ǱȦȦ   ǯ
portinari.org.br
Acesso em 08 Ago. 2021

http://www.portinari.org.br/%23/acervo/obra/23/detalhes
http://www.portinari.org.br/%23/acervo/obra/23/detalhes
http://www.portinari.org.br/%23/acervo/obra/23/detalhes
http://www.portinari.org.br/%23/acervo/obra/23/detalhes
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Figura 26 - Candido Portinari. 
������ȱ���ȱ��������ȱ������, 1961, 

61 cm x 50 cm. 
Disponível em: 

�Ĵ�ǱȦȦ   ǯ���������ǯ���ǯ��
Acesso em 08 Ago. 2021.

http://www.portinari.org.br/%23/acervo/obra/23/detalhes
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Figura 27 - Candido Portinari. 
������ȱ��ȱ�·ȱ�����ȱ�ȱ����, 1961, 

55 cm x 46 cm. 
Disponível em: 

�Ĵ�ǱȦȦ   ǯ���������ǯ���ǯ��Ȧ
Acesso em 08 Ago. 2021.

http://www.portinari.org.br/%23/acervo/obra/23/detalhes
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Figura 28 -Candido Portinari.  
�������ȱ��ȱ������, 1961, 

28 cm x 19 cm. 
Disponível em: �Ĵ�ǱȦȦ   ǯ���������ǯ���ǯ��Ȧ

Acesso em 08 Ago. 2021.

Figura 29 - Candido Portinari.  
������ȱ���ȱ����, 1961, 
36,7 cm x 26,7 cm. 
Disponível em: �Ĵ�ǱȦȦ   ǯ���������ǯ���ǯ��Ȧ
Acesso em 08 Ago. 2021.

http://www.portinari.org.br/%23/acervo/obra/23/detalhes
http://www.portinari.org.br/%23/acervo/obra/23/detalhes
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Considera-se aqui que... 

Quando uma obra consegue reconhecer o elemento mítico 
e memorativo do qual procede para ultrapassá-lo, quando 
consegue reconhecer o elemento presente do qual participa 
����ȱ���������¤Ȭ��ǰȱ���¨�ȱ���ȱ��ȱ �����ȱ���ȱȃ������ȱ���¹�����Ȅȱ
no sentido de Benjamin. Ela é dialética, porque procede de um 
momento de despertar, porque fulgura o chamado na memória 
do sonho num projeto da razão plástica. Não admitindo uma 
�������ȱ������ǰȱ���ȱ������à����ǰȱ�������ȱ��ȱ�����Çę��Ȅȱǻ������ǰȱ
2014, p. 24).

ǽǯǯǯǾȱ ���ȱ ��������ȱ ¥ȱ �����³¨�ȱ �����Çę��ȱ �ǰȱ ��ȱ �����ȱ ��������ǰȱ �����³�ȱ �ȱ
chamado "salto de qualidade".  Considera-se ainda:

A imagem dialética: efeitos de deformações. No nível dos 
sentidos produz ambiguidade, a imagem visível da dialética, 
para Benjamin. A verdade é um conteúdo do belo. É um processo, 
um choque, primeiro num lapso ou inexprimível, que forçará a 
ordem do discurso ao silêncio da aura. (CASTRO, 2014, p. 19). 

����Ȭ
�������ǰȱ������ȱ���ȱ������ȱǻŘŖŗŚǼǰȱ���ȱ�������ȱ��������ȱ���ǰȱ�����ȱ
ausente na obra levada de Brodowski para Campeche, a boneca aparece no 
������¤���ȱ���ȱ�����³��ǰȱ������������ȱ��ȱ�����Ǳȱ�¡����ȱ�ȱȃ���ȱ����Ȅǯ

��ȱ����������ȱ����ȱ��ȱ������ȱ �ȱ �������ǰȱ ���ȱ������ę�������ȱ��à�����ǰȱ
mas como princípio educativo de evocação de proteção dos deuses e deusas na 
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������ȱřŖȱȬȱ����ȱ����¢�ȱ�������ǯȱ
Muro pintado pelos escolares 
da Escola Brigadeiro Eduardo 

Gomes, Campeche,  
Florianópolis, 2019.
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intuição do divino e mudanças de etapas de vida na sociedade, aos diferentes 
papéis sociais nas sociedades divididas em classes e em direção à grande 
mudança na morte do ídolo e no aparecimento do brinquedo, em torno do 
Renascimento, principalmente no ���Ĵ�������, quando a infância foi inventada 
com as características que chegam até os nossos dias, esses princípios são 
�����ę�������ȱ����ȱ�ȱ������������ȱ��ȱ�����³¨�ȱ��ȱ���ȱ������ǯȱ

E esse procedimento é eterno, como se pode constatar no gesto da poeta 
Safo, Século V a.C., da cidade de Mitilene da Ilha de Lesbos no mar Egeu, que 
�������ȱ���ȱ������ȱ�ȱ�����ȱ��������ǱȱȃXȱ��������ǰȱ�¨�ȱ���������ȱ�ȱ ����ȱ�·�ȱ
púrpuro de minha boneca. Eu, Safo, dedico a ti, este precioso presente”, gesto 
que nos aproxima do diálogo-mudo da menina do Campeche, Ilha de Santa 
Catarina, sul do Brasil que, no Século XX, passa horas num tempo que parece 
interminável vestindo e despindo, vestindo e despindo, vestindo e despindo 
�ȱ���ȱ������ǰȱ���������ǰȱ����ȱę��ȱ��ȱ���������ǰȱ��ȱ�����ȱ���������ȱ��ȱ�������ȱ
com suas bonecas e pode estar aí, neste gesto quase eterno o entendimento do 
��¤����Ǳȱ ȃ��ȱ���ȱ�������ǵȱ��ȱ����ǯȱ�ȱ ����ȱ·ȱ�������ȱ��ȱ����ǵȱ1ȱ�������ȱ��ȱ
����ǰȱ����ǷȄǯȱǻ����������ǰȱŗşşśǰȱ�ǯȱŘŘŚǼǯ

Concluindo, as brincadeiras de Portinari, a boneca de ���������ȱ���������, as 
bonecas ao longo do tempo e em diferentes sociedades, a poeta Safo, a menina 
do Campeche e as crianças indígenas realizam esse gesto eterno do brincar que 
nos irmana como seres humanos em diferentes tempos e espaços.
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