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PREFÁCIO

João Candido Portinari 
Suely Avellar 

Sabem por que eu pinto 
tanto menino e menina em  

gangorras e balanços?  
Para botá-los no ar, feito anjos.  

(PORTINARI apud CALLADO, 2003, p. 47)

Foi-nos dada a tarefa de prefaciar esta obra coletiva e que resulta do esforço 
de professores e estudantes de escolas e universidades públicas, além da 
presença de outros agentes comunitários e familiares, que se reuniram para 
estudar, refletir, planejar e realizar atividades educativas sobre aspectos da obra 
de Candido Portinari que se relacionam com a infância, o corpo e a educação. 
Vivemos tempos difíceis, em que resistir coletivamente é um grande desafio, e por 
isso aceitamos a convocação para lutar ao lado desses colegas de Florianópolis 
(SC) nesse compromisso com a infância brasileira, seu presente e futuro, em busca 
de dias melhores. A infância era uma das paixões de Portinari, algo que ele viveu 
concretamente, pois guardou a infância dentro do seu coração a vida toda. Até 
seu último suspiro, era visto retratando a infância nas telas ou no caderno. Um 
exemplo disso é sua relação com a neta Denise , uma paixão especial que durou 
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um ano e meio, o tempo de convivência até sua morte, para quem ele dedicou 16 
retratos pintados e um poema na forma de oração, para que orasse sempre que 
possível.

No final da sua vida escreveu um diário, que denominou “Retalhos da minha 
vida de infância” (PORTINARI, 2001). Ali, diz que na sua infância não havia 
brinquedos comprados, era necessário fabricar os próprios brinquedos: pipas, 
diabolôs, bilboquês, pião. Das obras sobre a infância, destacamos a presença da 
cidade de Brodowski (SP): a praça, o cemitério, a igreja, o campo de futebol, o circo, 
a casa onde João Candido Portinari morou com seus pais (que virou o Museu Casa 
de Portinari), brinquedos, brincadeiras, meninos e meninas.

Em 2004, o Projeto Portinari, nos seus 25 anos de trabalho, publicou o Catálogo 
Raisonné de Candido Portinari (PORTINARI, 2004), composto por cinco volumes, 
com 2.406 páginas, 4.991 pinturas, gravuras e desenhos e 5.165 ilustrações, além 
de um encarte em CD-ROM no quinto volume, onde são apresentadas todas as 
suas obras, com ferramenta de procura. Esse foi o primeiro catálogo a cobrir a 
obra completa de uma artista da América Latina. Os verbetes ao lado de cada 
ilustração permitem fazer um cruzamento dessa obra que está reproduzida com 
30 mil documentos. Quando o trabalho foi concluído, após reunir e estruturar 
todos os conteúdos, percebemos nosso principal desafio, o de redefinir a missão 
do Projeto Portinari, algo que ficou muito claro para a equipe: nossa missão são as 
crianças e os jovens.
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No entanto, a proposta educativa do Projeto Portinari já vinha sendo realizada 
desde 1997, capitaneada pela querida Suely Avellar, quando adotamos a frase da 
música de Milton Nascimento e Fernando Brant (NOS BAILES..., 1981): “todo 
artista tem de ir aonde o povo está”. O nosso desafio era levar essas obras até 
as populações mais carentes e em dificuldades. Não havia, na época, boas 
reproduções, e o custo de levar as obras era inviável, mas a tecnologia logo nos 
permitiu reproduzir as obras com qualidade que se aproximava a de um “clone” da 
obra de arte, a um custo baixo. Com apoio da Petrobras, montamos oito exposições 
simultâneas que partiram por todo o Brasil, levando o programa educativo, com 
oficinas mediadas pela Suely, para equipes locais e crianças.

Essas ações educativas foram de suma importância. Costumávamos perguntar 
às crianças que participavam das atividades sobre as diferenças entre as obras 
abstratas e temáticas de Portinari e o que elas conseguiam identificar como sendo 
a realidade das suas vidas. Na obra de Portinari, as crianças entravam em contato 
com expressões da vida das pessoas, de compromisso com o social, com o humano. 
Todos esses valores gostaríamos de passar para os nossos filhos, para futuras 
gerações – a ideia de, por meio da obra de Portinari, convidar a criança a uma 
reflexão crítica sobre o Brasil, sobre o mundo em que ela vive. São valores muito 
importantes, e hoje ainda mais importantes, pelos conflitos vividos, as guerras e 
migrações desesperadas de famílias que vão sucumbindo durante as travessias, 
na tentativa de chegar a um lugar para viver com dignidade. Isso faz a atualidade 
da obra de Portinari.
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Segundo Marco Lucchesi,1 o mais jovem na Academia Brasileira de Letras:
É isso que me liga a Portinari. Essa visão profunda de que é preciso 
transformar o Brasil. É preciso atravessar essa zona de sombra e 
encontrar coragem e pronunciar através, não da cultura do ódio, 
porque não pode haver ódio e cultura juntos, mas de uma cultura 
da paz. Essa cultura será alcançada nas escolas, pela arte, pela 
construção de um Brasil novo, atento, sensível, republicano até 
a última capilaridade. É isso que amo em Portinari. (LUCCHESI, 
2021).

Inspirados nessa perspectiva é que o núcleo educativo do Projeto Portinari 
se movimenta. As crianças têm uma capacidade particular de perceber as obras 
a sua própria maneira, diferente dos adultos. Perguntamos para as crianças 
em diversas escolas e comunidades por onde circulou a exposição "O Brasil 
de Portinari": "– Quem foi Candinho?" Elas responderam: – “ele nasceu bem 
pequenininho”; “morava em Brodowski, em uma fazenda, ele era muito magrinho 
e tomava leite de cabra”; “um pintor famoso, um pintor bom”; “quando ele tinha 
nove anos já começou a pintar”; “ele ficava vendo os homens do cafezal”; “ele 
gostava dos pés dos trabalhadores porque eram gordos e grandões”; “o cheiro 
da tinta, na hora que ele pintava, intoxicou ele, fez mal e ele morreu por causa 
do cheiro da tinta” ([S. l.: s. n., s. d.]). Perguntamos também qual o quadro de 
Portinari que mais gostou, e uma delas respondeu: “O quadro do circo. Achei ele 

1  Referido por João Candido Portinari na live publicada no canal do Grupo de Estudos Biográficos Sartreano 
(GEBioS). Disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=CgZjZQrBcp4&t=2585s
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bem pintado”. Não há dúvida sobre a aptidão das crianças para apreciar a obra 
e aprender o que ela tem a expressar.

Quando se abre a porta do conhecimento, o mundo não tem limite. A estudante 
Ana Carolina Menezes, a Carol, é um belíssimo exemplo, que descobriu Portinari 
ao utilizar uma lista de telefone onde havia um encarte da obra. Ela viu e se 
apaixonou; leu, pesquisou e descobriu o mundo de Portinari na internet. Levou a 
paixão para a escola, no subúrbio do Rio de Janeiro. Chamou sua atenção ele ter 
estudado apenas até a quarta série primária e ser filho de imigrantes. Resolveu 
levar para sua turma na escola e fez todos explorarem o traço do artista. Foi até a 
exposição que comemorava o centenário do autor e se deslumbrou. Seu quadro 
preferido é Os retirantes (PORTINARI, 1955), sobre o qual decretou: “retrata bem 
a miséria que o povo brasileiro tem!”. Sua paixão a fez escrever para o filho do 
autor, João Candido, e juntos fizeram um passeio guiado pela obra, “achando que 
você, com um pincel, abria a porta para o mundo dos sonhos ou, então, para voltar 
para casa escondido”.

As crianças e jovens foram o público prioritário nas comunidades, aldeias, 
populações ribeirinhas, hospitais, escolas, mas também os presidiários e seus 
familiares, em lugares remotos do Brasil. Nós utilizamos, por exemplo, três 
navios da Marinha brasileira que percorriam o rio Amazonas e seus afluentes para 
colocar o projeto a bordo de um dos navios, por 19 dias, no rio Purus, levando 
a arte de Portinari até essas populações ribeirinhas. Como essas populações 
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sentiram essa exposição assim tão de perto? Isso provocou um encantamento 
de crianças e adultos com essas obras de arte: – “uma coisa nova, boa, que a 
gente não vai mais esquecer. Gostei muito, muito proveitoso”. O navio hospital 
virou escola e as crianças se encantaram com um novo mundo. Para muitos, foi a 
primeira experiência como essa e, talvez, a última. Isso fez com que o projeto se 
esforçasse para dar o seu melhor. Outro exemplo dessas exposições interativas 
foi no Pantanal mato-grossense. A exposição de réplicas O Brasil de Portinari foi 
montada em uma chalana da Polícia Militar do Mato Grosso do Sul, subindo o 
rio Paraguai, de Porto Murtinho até Corumbá, parando em pequenos povoados. 
Quando as crianças entravam no barco era emocionante, para muitos era a 
primeira vez que estavam vendo a exposição. Quando chegamos nos povoados 
dos indígenas paraguaios Chamacoco, um pequeno indígena entrou e foi direto 
na tela Cabeça de índio (PORTINARI, 1938). E ele olhava para a cabeça do indígena 
e olhava para a gente. Imaginamos que estava pensando: – “ué, será que alguém 
já tinha me visto e me pintou aqui?”, muito parecidos que eram. Isso aconteceu 
com adultos também.

Essa experiência com navios e chalanas faz uma relação direta com o que 
nossos e nossas camaradas de Florianópolis realizaram na praia do Campeche, 
no barracão do pescador Getúlio, entre barcos e redes, em 2019, quando o “Projeto 
Experiências Educativas: Infância e Educação do Corpo na Obra de Portinari” se 
encontrou para um fechamento de suas atividades entre crianças, adultos e velhos, 
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mediados por cantorias, pinturas, instrumentos musicais, banda, passarinhos, 
som do mar e a linda paisagem da praia e da Ilha do Campeche abençoando essas 
gentes que celebram a arte, a paz e a alegria de viver. As portas do rancho, esse 
altar dos pescadores, foram abertas para que a comunidade pudesse adentrar um 
portal de cultura, arte e resistência, que religa o interior de São Paulo ao litoral de 
Santa Catarina de forma singela, inspiradora e acolhedora.

Nos últimos anos, o projeto educacional tem tido ramificações fora do Brasil. 
Um decreto do governo de Vêneto, no norte da Itália, tornou obrigatório o ensino 
da obra de Portinari em todas as escolas de ensino médio da região. Nem no 
Brasil isso ocorreu. A secretária da educação local, professora Elena Donazzan, 
que coordenou esse projeto, comentou que “na Itália temos muitos pintores que 
poderiam ser irmãos, em termos artísticos, de Picasso, por exemplo. Portinari é 
dessa grandeza”. As aulas começaram com os painéis Guerra e Paz (PORTINARI, 
1952), mas também envolveram muitos outros quadros, por meio de palestras, 
pesquisas, leitura, teoria e prática. Essa foi uma grande descoberta feita pelos 
estudantes e professores. A obra, segundo professores italianos, por ser universal, 
permite refletir sobre todos os aspectos no estudo do ser humano. Os estudantes 
destacaram que, na sua obra, é muito marcante a figura do homem e da mulher 
em todas as idades.

E foram essas asas, com alma de criança, que levaram o Projeto Portinari para 
Florianópolis, pousando nas Experiências Educativas: Infância, Educação, Corpo 
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na Obra de Portinari. Portinari guardou a infância dentro de seu coração e, até 
o fim da vida, a retratou com a leveza da pipa e do pião, com a emoção de voar 
em gangorras e balanços, pulando cela, jogando capoeira e futebol, sonhando 
com a amplitude de “ser humano” solidário, social, com valores de não violência, 
fraternidade, espírito comunitário e respeito à vida.

O Projeto Portinari leva, há 42 anos, a arte de encontro ao povo e o povo ao 
encontro de si, de seus traços, sua cor, sua heterogeneidade e, como diz Marco 
Lucchesi (2021), construindo a visão profunda de que é preciso transformar 
o Brasil, atravessar a sombra, criar coragem e se pronunciar – não por meio da 
cultura do ódio, mas sim da esperança e do amor –, através da cultura de paz, pela 
arte, significando coletividade em relações de reciprocidade.

O pincel do artista nos abre portas para o mundo dos sonhos que transcendem 
os afluentes do rio Amazonas, as chalanas que cruzam o Pantanal, os currículos 
escolares em Vêneto, na Itália, Brodowski, sua terra natal, ou Florianópolis, onde 
o pincel abriu as portas de um tradicional rancho de pesca para convidar crianças 
e adultos a juntarem-se e refletirem sobre o “conceito” de arte, convidando toda 
uma comunidade a olhar criticamente o mundo que gostaríamos e o que temos.

Há uma força muito grande de resistência no Brasil a isso tudo que estamos 
enfrentando. Uma força de esperança, de trabalho e de fé naquilo que acreditamos, 
na construção de um mundo mais justo, fraterno, solidário e mais respeitoso ao 
sagrado da vida. Sentimos isso em cada um de vocês.

Podem sempre contar conosco e com o Projeto Portinari.
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APRESENTAÇÃO

Fábio Machado Pinto 

Melissa Weber 

André Costa

Saí das águas do mar 
E nasci no cafezal 

De terra roxa. Passei a infância 
No meu povoado arenoso.

Andei de bicicleta e de 
Cavalo em pêlo. Tive mêdos 

E sonhei. Viajei no espaço. 
Fui a lua primeiro do que o sputnik.

Caminhei além, muito além, para 
Lá no paraíso. Desci de para-quedas, 

Atravessei o arco-iris, cheguei 
Nos olhos d’água antes do sol nascer. 

(PORTINARI, 1958)1

O amor pela infância, não apenas a sua, mas de todas as crianças, transborda 
as telas de Portinari e encontra eco em seus poemas e escritos literários, 

1  Poema de Portinari escrito em 25 de outubro de 1958, a bordo do navio Conte Grande. Disponível em: http://
www.docvirt.com/DocReader.net/DocReader.aspx?bib=COPortinari&Pesq=infância&pagfis=10501. Acesso 
em: 9 jul. 2021.
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autobiográficos. Diríamos que sua obra é, em si mesma, um “lugar de 
infância” potente e criativo, materializada em diferentes objetos de arte que 
expressam uma interpretação da nossa brasilidade, repleta de ambiguidades 
e contradições. Nosso projeto tentou captar fragmentos desse conjunto 
para, de forma coletiva, propor experiências estéticas com finalidade (auto)
formativa, mas também colaborativa e relacional, que elevaram os processos 
a um patamar tão importante como os produtos que o projeto ousou realizar. 
Esses, também, lugares plenos de infância2.

O Projeto Experiências Educativas: Infância e Educação do Corpo na Obra 
de Portinari (PEICP) foi mobilizado por um coletivo de aproximadamente 20 
professores da educação básica, dez professores universitários (coordenador, 
colegas apoiadores e colaboradores), 300 escolares, 30 estudantes universitários 
e 50 agentes da comunidade em torno das atividades de ensino, pesquisa 
e extensão. Consistiu em oficinas, módulos de ensino, visitas a casas de 
moradores, passeios e trilhas, com produção de dispositivos artísticos e de 
eventos socioculturais e acadêmicos durante o segundo semestre de 2019.

Nosso esforço em promover ações interdisciplinares em Arte, Educação 
Física e Língua Portuguesa nos permitiu estabelecer outras relações com os 

2  Remetemo-nos às reflexões sobre o tema feitas pelos professores doutores Alexandre Vaz e Michele Petry 
durante o nosso último encontro antes da publicação deste livro, em 10 de junho de 2021, em conversa 
com o diretor-geral do Projeto Portinari, João Portinari. Disponível em: https://www.youtube.com/
watch?v=CgZjZQrBcp4&t=2585s .
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saberes (CHARLOT, 1997; ROCHEX, 1995), reinventando novas formas de viver o 
presente a partir da tradição e da valorização da nossa história e cultura na direção 
da construção de relações de reciprocidade que atentem para o bem comum. 
Tomando a arte-educação em sua dimensão (auto)transformadora e relacional, 
vinculados a uma forte articulação entre o conceito e a técnica, teoria e prática, 
ética e estética, praticamos uma pedagogia crítica, colaborativa, relacional, 
criativa e (auto)transformadora dos sujeitos e da realidade social e cultural 
onde estão inseridos, tendo a obra de Portinari como referência, demarcando 
sobretudo a importância do brincar, dos brinquedos e dos jogos que transcendem 
as barreiras geracionais ou, ainda, que se expressam comunitariamente como 
pulsão de vida e que nos permitem sentir a dor do próximo e nos solidarizar. 
Nesse sentido, ressaltamos o caráter emancipatório do projeto na promoção 
do pensar autônomo, fundamental nos processos de transformação social que 
passam pelo reconhecimento e reinvenção de si, do sentido da escolaridade e da 
vida, considerando as suas dimensões antropológica, sociológica e psicofísica 
(PINTO, 2019).

Reunimos, nesta obra, colegas pesquisadores e professores vinculados 
à Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC), às unidades da Educação 
Infantil (Núcleo de Educação Infantil Municipal – NEIM Campeche) e dos 
anos iniciais do Ensino Fundamental (Escola Básica Municipal – EBM Beatriz 
de Souza Brito e EBM Brigadeiro Eduardo Gomes) da rede pública de ensino 
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de Florianópolis, além de estudantes do curso de licenciatura em Educação 
Física (EF) do Programa Institucional de Bolsa de Iniciação à Docência (PIBID) 
da UFSC e da disciplina de Estágio Supervisionado em EF do Departamento 
de Metodologia de Ensino do Centro de Ciências da Educação (CED) da 
universidade. O intuito foi investir em uma formação relacionada à educação 
do corpo – e, portanto, dos sentidos –, ao conhecimento do mundo em que 
vivemos e a como ele se expressa nas suas mais diferentes linguagens, de forma 
a potencializar a relação entre crianças, escolas, comunidades e o “sentido do 
Brasil” tão presente na obra de Portinari, como veremos no conjunto desta 
publicação.

Na elaboração e implementação do PEICP estiveram presentes os 
professores doutores Fábio Machado Pinto (coordenador), Nestor Habkost 
(CED/UFSC), Michele Bete Petry (CED/UFSC), Alexandre Fernandez Vaz (CED/
UFSC) e Justina Sponchiado (aposentada do CED/UFSC). Pela EBM Brigadeiro 
Eduardo Gomes participaram o diretor, professor Adelidio Nazareno da Cunha, 
a professora doutora Mariana Mendonça Lisbôa (Educação Física), o professor 
André Ribeiro Wolkmer (Educação Física), a professora mestre Loélia Maia dos 
Santos (Artes), a professora Anelise Maciel Linck (Projetos) e a professora Lívia 
Regina Guedes (Turma 31). Pela EBM Beatriz de Souza Brito participaram a 
professora mestre Débora Vanusa Brandalise Machado (Educação Física) e a 
professora mestre Ana Maria Alves de Souza (Artes). Pelo NEIM Campeche 
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participaram a supervisora, professora Cláudia Cristina de Carvalho, a 
diretora, professora Melissa Weber, o professor mestre Fabiano Weber da Silva 
(Educação Física), a professora Geisa Pires (Grupo 6 – Manhã), a professora 
Thayse do Carmo Junkes (Grupo 6 – Tarde) e a atual diretora, Edimara Castilho 
Cancian. Como convidados especiais tivemos a participação da professora 
aposentada da UFSC Telma Piacentini (Núcleo Infância, Comunicação, Cultura 
e Arte – NICA da UFSC), do artista plástico Jair Renato Farias (Jair da Palha), 
da doutoranda Gabriela de Moraes Damé (Programa de Pós-Graduação em 
Educação da UFSC), do professor Paulo Renato Damé, do professor Ridha 
Enaffaa (Université Paris 8) e, especialmente, dos amigos do Projeto Portinari, 
João Candido Portinari e Suely Avellar.

O PEICP foi escrito e inscrito no âmbito do Núcleo de Estudos e Pesquisas 
Educação e Sociedade Contemporânea (NEPESC/CNPq/UFSC) e de seu Grupo 
de Estudos Biográficos Sartriano (GEBioS/NEPESC). Contamos ainda com os 
bolsistas do PIBID/UFSC da disciplina Estágio Supervisionado em Educação 
Física Escolar (MEN 5321), com a contribuição do Conselho Escolar da EBM 
Brigadeiro Eduardo Gomes e participação de profissionais que atuam na 
Secretaria Municipal de Educação de Florianópolis (SME): professora doutora 
Carmen Lúcia Nunes Vieira (Núcleo de Formação, Pesquisa e Assessoramento 
da Educação Infantil – NUFPAEI da Diretoria de Educação Infantil – DEI), 
professora doutora Simone Cristiane Silveira Cintra (NUFPAEI/DEI) e professor 
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mestre André Justino dos Santos Costa (Diretoria de Ensino Fundamental – 
DEF).

O projeto se materializou de inúmeras maneiras, resultado de um 
processo de ações coletivas, colaborativas, criativas e relacionais, que tentamos 
sistematizar na forma de um livro ilustrado, com quatro capítulos, expressando 
parte daquilo que realizamos, em 2019. O primeiro, considerado teórico-
metodológico, expõe alguns conceitos, noções e reflexões sobre a potencialidade 
desse esforço coletivo, acadêmico e pedagógico. Pretendeu-se, aqui, reinventar 
nossas práticas e teorias que correlacionam infância, corpo, o brincar e a arte. 
Os três capítulos seguintes relatam e problematizam diferentes experiências 
educativas em três unidades educacionais vinculadas à Prefeitura Municipal de 
Florianópolis, iniciando com três textos que resultaram de experiências na EBM 
Beatriz de Souza Brito, três na EBM Brigadeiro Eduardo Gomes e outros três no 
NEIM Campeche.

Neste livro, expomos nossas experiências de forma transparente, 
cuidadosamente descritas e sem temer a crítica, pois consideramos o seu 
exercício fundamental nos processos de amadurecimento teórico-metodológico 
e de superação do senso comum. Buscamos relatar, analisar e refletir, mas 
também exercitamos a autocrítica, ou o “pensar contra si mesmo”, a fim de 
questionar nossos próprios limites diante de diversos e constantes desafios que 
nos são impostos no tempo presente. A denúncia aqui é sempre acompanhada 
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do anúncio de um novo amanhã – não que sejamos otimistas com relação aos 
rumos escolhidos pela sociedade brasileira em sua história – pois, em nosso 
pessimismo teórico, também se encontra a esperança como concepção de 
futuro, porque é somente ela que nos remete à vida, a uma existência de luta, de 
resistência e fé, sendo o trabalho e as relações sociais os nossos mais poderosos 
instrumentos de realização humana.

A partir dessa concepção, trata-se de buscar/criar novos ingredientes para 
os ambientes educacionais, ainda que as condições de trabalho pedagógico para 
os estudantes em sala de aula em relação aos saberes, materiais, espaços e os 
outros estejam sempre aquém do razoável, em que pesem os esforços pontuais 
de algumas poucas gestões populares das políticas e ações educacionais no 
Brasil. Buscamos denunciar os atrasos e anunciar possibilidades para uma 
mais forte e interessada relação entre esses ambientes educacionais e a vida 
comunitária, sua história e cultura, aproximando os agentes culturais e familiares 
da vida escolar, ao mesmo tempo indo ao seu encontro para além dos muros 
escolares. Procuramos anunciar possibilidades aos ambientes educacionais que 
funcionem como espaço de encontro de diferentes forças transformadoras de si 
e do comunitário, no sentido de uma formação estética, ética, política, técnica e 
conceitual que nos permita refletir e mudar o mundo, adiando seu fim, para que 
não termine de forma tão melancólica (KRENAK, 2019; 2020).
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Este trabalho consiste em contribuir para que a comunidade escolar tome 
sua história na mão e RESISTA, efetivando-se como um espaço coletivo de 
construção de políticas educacionais, de socialização e produção de saberes 
e conhecimentos, de formação de sujeitos ativos e emancipados por meio de 
processos de construção do conhecimento e da autoformação, envolvendo 
estudantes universitários, professores da rede pública de ensino, gestores e 
escolares em processos pedagógicos. Enfim, a esperança vencendo o medo e 
trazendo para o presente toda a potência de um futuro, onde homens e mulheres 
livres são sujeitos de sua história e da história de seu país.

Cabe relatar, ainda, o talento, a resiliência e a capacidade de trabalho coletivo 
da equipe que se reuniu nesta obra, que se encontrou virtualmente durante 
todo o ano de 2020 e no primeiro semestre de 2021, enfrentando os desafios 
da pandemia, que perduram até hoje. Essa equipe construiu um dispositivo 
de escrita coletiva dos textos, ou seja, o engajamento de todos em atividades 
mensais e que consistiam na apresentação de dois textos escritos pelos membros 
da equipe e discutidos por todos, após uma avaliação detalhada e criteriosa de 
dois ou três membros da equipe. Essa metodologia foi utilizada em 14 encontros 
remotos, onde avaliamos e debatemos cada um dos textos que compõem este 
livro. Assim, destacamos que os processos relacionais e colaborativos foram tão 
importantes como o produto que estamos apresentando. Esse coletivo sempre 
projetou e se empenhou em uma obra de ação coletiva, a partir das experiências 
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cuidadosamente refletidas, e do exercitar a boa caminhada, um caminhar para 
si e para o outro, um caminhar junto, que se constitui em uma forma de resistir, 
de embalar o presente com o sonho do amanhã. Em atmosferas envolventes, 
encharcadas de esperança, produzimos estes textos que temos orgulho de fazer 
chegar até você.

Nosso desafio passa por promover o encontro da alteridade com a 
reciprocidade (SARTRE, 1960), onde todos sejam respeitados como seres 
singulares que são, sem abrir mão do esforço coletivo, afetivo, amoroso, de 
construção de relações fortes e verdadeiras entre as pessoas, mobilizados por um 
profundo sentimento de respeito ao bem público, aos direitos humanos, ao meio 
ambiente, à vida comunitária e tradicional, sobretudo ao direito a uma infância 
plena de experiências e aprendizados que contribuam para formação de crianças 
que tenham suas vozes escutadas e que se constituam como protagonistas de 
suas histórias. Por isso, e pelo que será anunciado logo mais, mergulhamos nessa 
atividade pedagógica coletiva e envolvente com escolas e núcleos de Educação 
Infantil, oferecendo essa obra como um dispositivo de leitura, estudo, diálogo 
e reflexão sobre experiências formativas relacionadas à infância, educação do 
corpo e a obra de Candido Portinari.

Agradecemos, finalmente, a todas as crianças que participaram do projeto e 
que de uma forma ou outra contribuíram para o nosso aprendizado, oferecendo 
a oportunidade da reflexão e da reinvenção de si e coletiva. Agradecemos 
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aos professores e aos agentes comunitários por partilhar bons momentos e 
compartilhar utopias de um mundo melhor. Agradecemos às instituições que 
se deixaram articular e envolver por esse projeto, como as diretorias da rede 
municipal de Florianópolis, o Centro de Ciências da Educação da Universidade 
Federal de Santa Catarina, o Programa de Bolsas de Iniciação Docente (PIBID) da 
UFSC e as três unidades de ensino pela acolhida, apoio e promoção das nossas 
atividades. Agradecemos especialmente ao PROJETO PORTINARI, em especial 
ao seu diretor-geral e fundador, João Portinari, e a querida coordenadora de 
Arte Educação, Suely Avellar. Como bem lembrou Carlos Drummond de 
Andrade sobre o Projeto Portinari no Jornal do Brasil de 3 de abril de 1982: “Se 
isso não é servir ao Brasil, então não sei o que seja pensar em termos brasileiros” 
(ANDRADE, 1982).

Boa leitura!
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EXPERIÊNCIAS EDUCATIVAS, 
A INFÂNCIA E A OBRA DE PORTINARI

Fábio Machado Pinto 

Michele Bete Petry

RESUMO: O presente texto está relacionado à apresentação do Projeto Experiências 
Educativas: Infância e Educação do Corpo na Obra de Portinari (PEICP), realizado no 
ano de 2019, e problematiza certos aspectos da obra do autor na relação com o projeto. 
Buscamos dar mais detalhes e promover reflexões sobre o que foi realizado pelo coletivo 
de professores e de estudantes de universidades e escolas públicas de Florianópolis 
(SC) no âmbito da proposta. Trata-se, aqui, de pensar sobre a relação entre educação, 
corpo e infância na obra de Candido Portinari (1903-1962) como um dispositivo de 
(auto)transformação, de (auto)crítica e uma estratégia didático-pedagógica, coletiva-
interdisciplinar, intergeracional, colaborativa e relacional, tendo a obra de Portinari 
como referência, demarcando sobretudo a importância do brincar, dos brinquedos 
e dos jogos que transcendem as barreiras geracionais ou, ainda, que se expressam 
comunitariamente como pulsão para a vida e que nos permitem “sentir a dor do 
próximo” e nos solidarizar.

Palavras-chave: Experiência. Educação. Corpo. Infância. Portinari. 

doi.org/10.55427/atelie.978-65-990871-1-0.001

http://www.doi.org/10.55427/atelie.978-65-990871-1-0.001
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EDUCATIONAL EXPERIENCES, CHILDHOOD AND 
PORTINARI’S WORK

ABSTRACT: This text is related to the presentation of the Educational 
Experiences Project: Childhood and Education of the Body in Portinari’s 
Work (PEICP), carried out in 2019, and discusses certain aspects of the 
author’s work in relation to the project. We seek to provide more details 
and promote reflections on what was done by the collective of professors 
and students from universities and public schools in Florianópolis (SC) 
within the scope of the proposal. The goal is to reflect on the relationship 
between education, body and childhood in the work of Candido Portinari 
(1903-1962) as a device of (self) transformation, of (self) criticism and 
a didactic-pedagogical, collective-interdisciplinary, intergenerational, 
collaborative and relational strategy, holding Portinari’s work as a 
reference, marking, above all, the importance of playing, toys and games 
that transcend generational barriers or that are expressed communally 
as a drive for life and that allow us to “feel the pain of others” and show 
solidarity.

KEYWORDS: Experience. Education. Body. Childhood. Portinari.

EXPÉRIENCES ÉDUCATIVES, ENFANCE ET TRAVAIL DE 
PORTINARI

RÉSUMÉ: Ce texte est lié à la présentation du Projet d’Expériences 
Éducatives : Enfance et Éducation du Corps dans le Travail de Portinari 
(PEICP), réalisé en 2019, et aborde certains aspects du travail de l’auteur 
en relation avec le projet. Nous cherchons à fournir plus de détails et à 
promouvoir des réflexions sur ce qui a été fait par le collectif de professeurs 
et d’étudiants des universités et des écoles publiques de Florianópolis 
(SC) dans le cadre de la proposition. Il s’agit ici de penser la relation 
entre éducation, corps et enfance dans l’œuvre de Candido Portinari 
(1903-1962) comme dispositif d’(auto)transformation, d’(auto)critique 
et de stratégie didactique-pédagogique, collective-interdisciplinaire, 
intergénérationnel, collaboratif et relationnel, avec l’œuvre de Portinari 
comme référence, délimitant avant tout l’importance du jeu, des jouets et 
des jeux qui transcendent les barrières générationnelles ou qui s’expriment 
collectivement comme une pulsion de vie et qui nous permettent de « 
ressentir la douleur des autres » et faire preuve de solidarité.

MOTS-CLÉS: Expérience. Éducation. Corps. Enfance. Portinari.

TRADUÇÃO: Luiza Salgado Mazzola. Bacharela em Letras - Francês, licenciada em Letras - Português e Letras - Inglês, mestra em 
Literatura (PPGLit /UFSC) e doutoranda em Literatura (PPGLit /UFSC).

* Esse texto contou com a leitura atenta de diversos colegas integrantes do PEICP, com destaque para as contribuições das colegas 
Profa. Dra. Iara Regina Damiani, Profa. Melissa Weber, Profa. Dra. Justina Sponchiado e Prof. Ms. André Justino dos Santos Costa.
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1 INTRODUÇÃO

A paisagem onde a gente brincou a primeira vez e a gente com quem a 
gente conversou a primeira vez não sai mais da gente, e eu quando voltar 

vou ver se consigo fazer a minha terra. 
(PORTINARI, 1929)1

Vivemos um tempo em que a educação formal, sobretudo a pública, 
destinada às classes populares, finalmente “perdeu seu verniz” e necessita 
urgentemente entrar em crise. Estão cada vez mais escassos nossos recursos 
didáticos, metodológicos, pedagógicos para se promover uma educação pública, 
gratuita e de qualidade, em que pese todo o esforço dos professores e das escolas 
para gerir as dificuldades impostas por governos corruptos e indiferentes 
à educação das classes populares. Temos tido cada vez mais dificuldade 
em promover o encantamento da criança do meio popular com promessas 
de escolaridade que jamais foram cumpridas e que se expressam pelo que 
Bourdieu (1998; 2005) denominou de “violência simbólica”. Tampouco temos 
cumprido plenamente a tarefa de promover o entusiasmo pelos conhecimentos, 
demasiados abstratos, distantes da sua realidade social e cultural, o que nos 
estudos de Charlot, Bautier e Rochex (1992) e de Charlot (1997) se evidencia 

1  A “Carta do Palaninho” é uma verdadeira profissão de fé, na qual Portinari escreve a sua colega da Escola 
Nacional de Belas Artes (ENBA), Rosalita Mendes de Almeida, fazendo a promessa que cumpriria até o seu 
último suspiro.
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como uma “relação com os saberes” bem-sucedida. São raras as situações de 
mobilidade social como consequência do seu esforço, pois as escolas públicas 
não possuem as melhores condições que permitam se constituir como espaços de 
transcendência, de emancipação humana ou de superação de um sistema social 
absolutamente injusto e incapaz de proporcionar igualdade de oportunidade, 
de acesso aos bens e aos recursos econômicos, culturais, sociais e políticos. 
A escola pública, que ainda permanece como nosso bastião da superação da 
sociedade desigual, encontra-se numa encruzilhada, uma vez que o sistema 
educacional e social colapsou e o nosso recurso de resistência continua a ser 
o da luta social, no engajamento de todo e qualquer sujeito, em processos de 
superação e de transformação de si e da coletividade. Vivemos um tempo 
pandêmico, endêmico, sob a égide da necropolítica, que escolhe quem estuda 
ou trabalha, quem manda ou obedece, quem vive ou morre. 

[...] as formas contemporâneas que subjugam a vida ao poder da 
morte (necropolítica) reconfiguram profundamente as relações 
entre resistência, sacrifício e terror. [...] a noção de necropolítica 
e necropoder para explicar as várias maneiras pelas quais, em 
nosso mundo contemporâneo, armas de fogo são implantadas 
no interesse da destruição máxima de pessoas e da criação de 
“mundos de morte”, formas novas e únicas da existência social, 
nas quais vastas populações são submetidas a condições de vida 
que lhes conferem o status de “mortos-vivos”. (MBEMBE, 2016, 
p. 25, grifo do autor). 
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É preciso reinventar a paisagem da nossa terra e criar, no tempo presente, 
com cores fortes, outro quadro, outro caminho de espaços humanitários que 
considere as crianças e os velhos, entre outros sujeitos excluídos da nossa 
sociedade, como sujeitos de uma história, que tenham amplo acesso à cultura, ao 
amor, ao respeito e aos bens materiais e imateriais necessários a uma vida plena. 
Urge estudar, compreender coletivamente, com profundidade, a nossa história 
e os rumos da sociedade contemporânea e da educação pública brasileira, 
evidenciando as suas responsabilidades e tudo o que ela provoca nos sujeitos 
dos processos escolares: professores, estudantes e toda a sua comunidade. Essa 
é a condição para que surjam novas possibilidades de construir outro projeto de 
educação, comprometido com as classes populares, os seus interesses e as suas 
necessidades.

Em tempos de pandemia e com crises sanitária, econômica, social e política 
vigentes, vimos se deteriorar o que restava do colchão de proteção social 
das classes populares, ou seja, as parcas políticas sociais implementadas 
por iniciativas de governos com caráter popular e democrático. Tais crises 
escancararam a face real desse sistema socioeconômico caracterizado pela 
negligência aos direitos básicos de saúde, à escolaridade pública de qualidade 
para todos, ao acesso irrestrito e amplo à arte e à cultura. Aliado a isso, também 
colocam em xeque a efetiva democratização dos saberes e dos conhecimentos 
científicos elaborados e historicamente produzidos pela humanidade. 
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Em 2018, o Fundo de Emergência Internacional das Nações Unidas para a 
Infância (UNICEF) produziu o relatório Pobreza na Infância e na Adolescência, 
no Brasil, demonstrando que 40% das crianças de 0 a 5 anos têm seus direitos 
violados, 25% estão privadas de saneamento básico, 15% não têm sequer acesso 
à água potável. Esse drama tem classe e cor, 70% são negras e pobres, vivem 
em família monoparental sob a responsabilidade da mãe. São 18 milhões de 
crianças a viver em domicílios com renda per capita insuficiente para adquirir 
uma cesta básica. Em 2019, os indicadores do Instituto Brasileiro de Geografia e 
Estatística (IBGE) mostraram que duas a cada cinco crianças brasileiras viviam 
na pobreza, com falta de alimentos e de saneamento básico, vítimas de abusos, 
mais propensas a doenças. Programas como o Bolsa Família, um dos maiores 
da América Latina, não representa nem 0,5% do Produto Interno Bruto (PIB) 
brasileiro e isso significa o nosso descompromisso com o presente e o futuro 
dessas crianças e infâncias. Ainda que tenhamos uma das legislações mais 
modernas, o Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA), a violência contra a 
criança, sobretudo nas periferias, revela o nosso desprezo pela vida. Hoje, no 
Brasil, 32 crianças e adolescentes morrem assassinadas diariamente, sendo que 
no período de 1996 a 2017 morreram 191 mil crianças, vítimas de assassinato, a 
maioria composta por meninos negros (UNICEF, 2018). São números superiores 
aos da Síria e do Iraque, nesse mesmo período, países afetados por diversos 
conflitos. Esses dados nos entristecem, mas também nos mobilizam a reagir, 
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buscando não apenas denunciar, mas também mostrar possibilidades para 
reverter esse quadro. 

Diante de enormes desafios sociais e educacionais, foi elaborado em julho 
de 2019 o Projeto Experiências Educativas: Infância e Educação do Corpo na 
Obra de Portinari (PEICP)2. Ele se apresenta como um dispositivo de (auto)
transformação, de (auto)crítica e uma estratégia didático-pedagógica, coletiva-
interdisciplinar, intergeracional, colaborativa e relacional. O PEICP promoveu o 
estudo, a reflexão e a recuperação de princípios e de valores humanos universais 
relacionados aos conhecimentos historicamente acumulados e as suas dimensões 
ética, estética, técnica e conceitual, conforme a Proposta Curricular do Município 
de Florianópolis (2016). Esse projeto foi concebido pela área de Educação Física 
do Programa de Bolsas de Iniciação Docente da Universidade Federal de Santa 
Catarina (PIBID/UFSC), no período de 2018-20203, como uma possibilidade 
para se estudar, na formação inicial, a articulação entre as disciplinas da área 
de Linguagem da Base Nacional Comum Curricular (BNCC, 2017). Porém, 

2  O PEICP foi elaborado pelo Prof. Dr. Fábio Machado Pinto, coordenador, Prof. Dr. Nestor Habkost (CED/
UFSC), Prof. Dr. Alexandre Fernandez Vaz (CED/UFSC) e pela Profa. Dra. Justina Sponchiado (CED/UFSC).
3  Esse projeto contou com o apoio do Programa de Bolsas de Iniciação Docente da UFSC - Subprojeto Educação 
Física - realizado de 2018.2 a 2020, buscando “promover a qualificação para docência de 24 estudantes do 
cursos de licenciatura em educação física e a formação continuada de três supervisores das escolas municipais 
da rede, incentivando a inserção destes em escolas públicas de educação básica desde o início de sua formação 
acadêmica” (PINTO, 2018, n.p.), aproximando, estreitando a relação entre universidade e educação básica. 
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a sua inspiração se deu anos antes, por meio do diálogo entre colegas4 que 
conheciam o Projeto Portinari e chamaram a atenção para a potencialidade de 
levar a obra desse artista brasileiro, como uma interpretação crítica que revelava 
a complexidade da formação do Brasil, para o “chão” da escola pública. 

A partir desses encontros e utopias o PEICP teve origem no PIBID - 
Educação Física e no Estágio Supervisionado do Departamento de Metodologia 
de Ensino do CED/UFSC, sendo um projeto de extensão universitária com forte 
ligação às unidades de ensino que acolhiam os estagiários da disciplina Estágio 
Supervisionado em Educação Física Escolar, bem como os bolsistas de iniciação 
docente. Ressaltamos, ainda, a longa tradição de atividades em comum entre o 
Núcleo de Estudos e Pesquisas Educação e Sociedade Contemporânea (NEPESC) 
e a Secretaria Municipal de Educação (SME) de Florianópolis, no oferecimento 

4  Nos referimos à parceria iniciada em 2004, na cidade de Paris, no contexto de formação doutoral entre 
Fábio Machado Pinto e Nestor Habkost, mediados pelo Prof. Dr. Ridha Ennafaa, bem como de conversas que 
inspiraram e instigaram a pensar sobre Portinari como potencial intérprete da realidade brasileira, e sobre a 
sua arte como denúncia e anúncio de possibilidades inovadoras para a educação, arte e cultura brasileiras. Em 
2009, quando da realização do Colóquio do Ano da França no Brasil – Cooperação universitária e cultural 
entre o Brasil e a França: a experiência de Paris 8, realizado de 18 a 20 de junho, no Fórum de Ciência e Cultura 
da Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ), Ridha Ennafaa apresentou Fábio Pinto à João Candido 
Portinari, diretor geral e fundador do Projeto Portinari, que nos abriu as portas para um conhecimento mais 
profundo da obra do artista e apoiou o projeto em Florianópolis.
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da formação continuada5. Nesse projeto buscou-se dar continuidade aos 
princípios pedagógicos e aos processos de “ação-reflexão-ação” realizados nas 
atividades de estágio e de formação de professores conduzidas desde os anos 
de 1990 (VAZ; SAYÃO; PINTO, 2002). 

O projeto também buscou fortalecer a relação com a Educação Infantil, 
incorporando, primeiramente, o Núcleo de Desenvolvimento Infantil da 
Universidade Federal de Santa Catarina (NDI/UFSC) e, posteriormente, o 
Núcleo de Educação Infantil Municipal (NEIM Campeche), promovendo as 
aprendizagens e o desenvolvimento das crianças, tendo como eixos estruturantes 
as interações sociais e pedagógicas e a brincadeira, assegurando-lhes os 
direitos de conviver, brincar, participar, explorar, expressar-se e conhecer-se. A 
organização curricular da Educação Infantil na BNCC (2017) está estruturada em 
cinco campos de experiências: o Eu, o outro e o nós; Corpo, gestos e movimentos; 
Traços, sons, cores e formas; Escuta, fala, pensamento e imaginação; Espaços, 
tempos, quantidades, relações e transformações. Nesse contexto, os temas do 
brincar, do corpo e da experiência estética mostram toda a sua pertinência para 
se pensar sobre a formação das crianças e dos professores, como propostas de 

5  Nos remetemos, aqui, aos sucessivos projetos extensionistas, de formação continuada de professores, 
implementados pelo Prof. Dr. Alexandre Fernandez Vaz, Prof. Dr. Jaison José Bassani e Prof. Dr. Fábio 
Machado Pinto, membros do NEPESC/CED/UFSC/CNPq, mas também da orientação de inúmeros trabalhos 
de pesquisa, no âmbito da Graduação e da Pós-Graduação, de professores vinculados a Prefeitura Municipal 
de Florianópolis (PMF).
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ensino e de atividades atentas às relações que as crianças estabelecem entre elas 
e os saberes e as possibilidades de (auto)transformação dos sujeitos e dos seus 
coletivos. 

Os componentes curriculares da Educação Física na Educação Infantil e no 
Ensino Fundamental têm ousado ampliar as suas fronteiras disciplinares, ao 
promoverem inovações pedagógicas com crítica educacional e social desde os 
anos 1990, estabelecendo uma relação com o que preconiza a BNCC (2017) a 
respeito das finalidades da área de Linguagem6:

[...] possibilitar aos estudantes participar de práticas de linguagem 
diversificadas, que lhes permitam ampliar suas capacidades 
expressivas em manifestações artísticas, corporais e linguísticas, 
como também seus conhecimentos sobre essas linguagens, em 
continuidade às experiências vividas na Educação Infantil. 
(BNCC, 2017, p. 63).

O PEICP promoveu ações articuladas entre o Ensino Fundamental e a 
Educação Infantil, buscando, por meio das múltiplas linguagens, promover 
experiências e aprendizagens. O elemento inovador deste projeto que 

6  Mantemos uma posição crítica em relação à formatação final do documentos da BNCC (2017), que adotou 
uma perspectiva mais voltada à formação de competências e habilidades, distanciando-se dos princípios de 
formação mais humanistas e universais, até mesmo críticos à sociedade e que vinham sendo objeto de ampla 
discussão nos diferentes fóruns que estiveram na base dos trabalhos das versões anteriores ao texto final.  
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apresentamos é o tematizar da arte e da educação do corpo, sobretudo o brincar, 
na obra de Candido Portinari (1903-1962).

2 EDUCANDO O OLHAR: POR QUE PORTINARI 

Estamos diante de um artista brasileiro que pintou o seu país como poucos, 
revelando aquilo que fez parte do nosso passado, diversos aspectos pitorescos 
da cidadezinha paulista em que nasceu, Brodowski (SP), revivendo cenas do 
seu cotidiano, recordando as suas raízes, as tradições, as brincadeiras e os 
momentos que deram vida a sua infância. O artista, um lírico talvez, também 
esteve profundamente engajado nas questões sociais do país, retratando o 
homem “em sua pele”, o trabalhador braçal, negro, branco ou indígena, além 
de inúmeras possibilidades de mestiçagem que compuseram “a formação e o 
sentido do Brasil”, como na obra Mestiço (1934) (Figura 1), e que Darcy Ribeiro 
(2005) denominou “povo brasileiro”. 
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Figura 1 - Candido Portinari. 
Mestiço, 1934, 81 cm x 65,5 cm. 

Disponível em: 
http://www.portinari.org.br/  

Acesso em: 15 jul. 2021.

http://www.portinari.org.br/
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Um intérprete potente do sentido da brasilidade, tanto das agruras do seu 
povo, quanto daquilo que ele expressava como alegria, beleza e força. Tivemos 
um Portinari épico que imortalizou os trabalhadores de cafezais e canaviais, 
com as mãos maltratadas pelo trabalho extenuante e os seus enormes pés no 
chão, tão belos quanto os meninos empinando pipas pelas ruas das cidades. São 
exemplos disso as obras Criança Morta (1944) (Figura 2) e Meninos Soltando Pipas 
(1952) (Figura 3). Soma-se, com chave de ouro, as obras Guerra (1952) (Figura 4) 
e Paz (1952) (Figura 5), instaladas na sede da Organização das Nações Unidas 
(ONU), em 1956, consagrando a sua obra como expressão do amplo movimento 
modernista brasileiro que contou com Oscar Niemeyer, na arquitetura, Oswald 
de Andrade, na literatura, Alfredo Volpi e Tarsila do Amaral, na pintura, entre 
outros, como referências.
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Figura 2 - 
Candido Portinari. Criança 

Morta, 1944, 180 cm x 190 cm 
Disponível em:  

http://www.portinari.org.br/  
Acesso em: 17 jul. 2021.

http://www.portinari.org.br/
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Figura 3 - Candido Portinari. 
Meninos Soltando Pipas, 1952,  

14 cm x 15,5 cm.  
Disponível em:

http://www.portinari.org.br/ 
Acesso em: 17 jul. 2021.

http://www.portinari.org.br/
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Figura 5 - 
Candido Portinari. 
Paz, 1952, 
1400 cm x 953 cm.
Disponível em: 
http://www.portinari.org.br/ 
Acesso em: 17 jul. 2021.

Figura 4 - 
Candido Portinari. 

Guerra, 1952, 
1400 cm x 1058 cm. 

Disponível em:
http://www.portinari.org.br/ 

Acesso em: 17 jul. 2021

http://www.portinari.org.br/
http://www.portinari.org.br/
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O estudo da obra de Portinari é inesgotável e se revelou atual e potente 
no atual contexto. Isso porque oportunizou buscarmos uma formação 
emancipadora e crítica da realidade, como um caminho fértil para o 
esclarecimento, a superação do senso comum e o enfrentamento da crise que já 
era vivida naqueles momentos que precederam a pandemia de 2020, e que só 
pioraram com ela, com o desastre sanitário, o aumento da desigualdade social e 
econômica, reacendendo a miséria. Ao contemplarmos a obra de Portinari, que 
tão bem retratou questões sociais e culturais latentes da sociedade brasileira, 
nos desafiamos a refletir sobre a sua época e o seu respectivo território e, ainda, 
sobre a formação do sentido de Brasil, genuinamente expresso na beleza dos 
seus quadros. Tal desafio nos inspirou a apreciar o nosso entorno, mobilizando 
nossos sentidos, educando o olhar, a ação e os sentimentos na e pela experiência 
que as atividades brincantes nos proporcionaram.

Em Portinari, o Brasil contemporâneo é traduzido nas suas obras por 
meio da sua força estética, política e cultural que remete aos estudos de outros 
grandes intérpretes do Brasil, tais como Gilberto Freyre, Caio Prado Jr., Nelson 
Werneck, Sérgio Buarque de Holanda, Darcy Ribeiro. Acrescentaríamos, mais 
recentemente, Lilia M. Schwarcz, entre tantos outros, criando a necessidade de 
ligar passado e futuro, num presente carente de novos sentidos e significados. 
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Particularmente no que se refere ao tema da infância e do brincar, por meio 
de um levantamento exploratório7, a partir do imenso acervo da plataforma do 
Projeto Portinari8, cintilamos algumas obras e aspectos das mesmas que nos 
ajudaram a refletir sobre a importância do PEICP nos ambientes educacionais 
escolares e de educação infantil. Os marcadores utilizados na busca foram 
infância, infantil e jogos infantis. 

7  Tal levantamento foi realizado pela pesquisadora Profa. Dra. Michele Bete Petry (2021). Nesse estudo 
exploratório, na Plataforma do Projeto Portinari, foi utilizado o recurso de Busca Simples como forma de iniciar 
um processo de pesquisa, localizando as obras que estavam relacionadas aos temas indicados. Contudo, com o 
recurso de Busca Avançada, é possível acessarmos um número maior de obras ligadas aos mesmos marcadores, 
sendo 121 resultados ligados a “infância”, 55 a “infantil” e 366 a “jogos infantis”, os quais correspondem tanto a 
obras quanto a documentos do artista, totalizando 542 itens que permitem aprofundar a pesquisa temática da 
obra de Portinari.
8  Outro potente recurso para a pesquisa e o acesso às obras de Portinari é o Google Arts and Culture, um 
programa que visa disponibilizar os acervos dos grandes museus do mundo (https://artsandculture.google.
com/project/portinari), o qual se interessou muito pela base de dados do Projeto Portinari, pois o mesmo 
possui um DNA na área de Ciência e Tecnologia, no Departamento de Matemática da Pontifícia Universidade 
Católica de São Paulo (PUC/SP), onde teve origem. Os principais interlocutores eram da Matemática, Física, 
Informática, Engenharias. Isso chamou a atenção da Google, abrindo exceção para a apresentação de um acervo 
exclusivo de artista. A Google tem ferramentas tecnológicas como o Gigapixel, que possibilita o zoom na obra, 
mantendo a resolução da imagem, o que permite ver até mesmo uma pincelada do artista.. Além disso, há o 
recurso Street View, que permite realizar visitas guiadas. Isso facilitou as visitas aos Painéis de Portinari na 
ONU, pois por questão de segurança não se pode visita-los lá, impossibilitando a visita da obra máxima de 
Portinari, a sua grande mensagem final. Assim, podemos nos aproximar de detalhes que estão a 14 metros de 
altura. Tal recurso também permite uma visita guiada à primeira grande exposição internacional de Portinari 
no Museu de Arte Moderna de Nova Iorque (MOMA), realizada em 1940, reconstituindo o ambiente das 
15 salas e 121 obras. Salas decoradas com plantas foram reconstruídas fielmente até em seus vasos. Existe 
ainda o site Docpro, com 3000 documentos, para procurar por palavra: http://www.docvirt.com/DocReader.
net/DocReader.aspx?bib=COPortinari&pagfis=11457. Somos gratos a João Candido Portinari Filho por essas 
excelentes sugestões que nos ajudarão em futuras pesquisas sobre o tema.

https://artsandculture.google.com/project/portinari
https://artsandculture.google.com/project/portinari
http://www.docvirt.com/DocReader.net/DocReader.aspx?bib=COPortinari&pagfis=11457
http://www.docvirt.com/DocReader.net/DocReader.aspx?bib=COPortinari&pagfis=11457
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No acervo do Projeto Portinari, o tema da infância, por exemplo, aparece 
associado a três obras do artista: Infância (1933) (Figura 6), Cena da infância do 
artista (1956) (Figura 7) e Lembrança da minha infância (1957) (Figura 8). As três 
apresentam como motivos centrais a figura da criança, o menino que brinca com 
uma arapuca, sentado ao chão, com um trenzinho ao fundo; o menino que acode 
um enfermo num cenário de conflito; e as crianças que seguem ou aclamam o 
palhaço em direção a um circo montado na paisagem. Elaboradas a partir de 
técnicas distintas, respectivamente, o desenho a lápis e nanquim sobre papel, e 
a pintura, óleo sobre tela, as duas últimas obras referem-se ao lugar de infância 
do artista. Trazem a figura do menino relacionada à brincadeira e ao universo 
infantil, assim como à presença da cidade de Portinari, tendo como referência a 
igreja de Santo Antônio.
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Figura 6 - Candido Portinari. 
Infância, 1933, s.d. 

Disponível em: http://www.
portinari.org.br/. 

Acesso em: 14 mai. 2021.

http://www.portinari.org.br/
http://www.portinari.org.br/
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Figura 7 - 
Candido Portinari. 

Cena da infância do artista, 1956, 
26 cm x 39,4 cm. 
Disponível em: 

http://www.portinari.org.br/. 
Acesso em: 14 mai. 2021.

http://www.portinari.org.br/
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Figura 8 - Candido Portinari. 
Lembrança da minha infância, 

1957, 60 cm x 73 cm. 
Disponível em: 

http://www.portinari.org.br/. 
Acesso em: 14 mai. 2021.

http://www.portinari.org.br/
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A cidade de Brodowski (SP), por meio da sua Igreja de Santo Antônio, 
localizada na praça, é o elemento que permite estabelecer a associação com sua 
cidade natal. Assim como a figura da criança, ela está presente em outra obra 
do artista, a qual possui no seu título o termo infantil. Trata-se de Roda infantil 
(19[32]) (Figura 9), uma pintura que tematiza a grande roda composta por dez 
crianças, meninos e meninas, observada por um menino fora dela, no plano 
direito da imagem. Com a mão no bolso, ao lado de um brinquedo, ele isenta-se 
do movimento infantil e aparece mesmo menor diante daqueles que brincam, 
sugerindo uma exclusão. A igreja, ao fundo, marca o local da brincadeira, 
significativo para as memórias do artista que abordamos. 
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Figura 9 - Candido Portinari. 
Roda infantil, 19[32], 

39 cm x 47 cm. 
Disponível em: 

http://www.portinari.org.br/. 
Acesso em: 14 mai. 2021.

http://www.portinari.org.br/
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Ainda, além dos referidos desenhos e pinturas, um conjunto de 261 obras 
aparece adjetivado pelo termo infantil no plural e, outro, de 258 obras, pelo 
mesmo termo, acrescido da palavra jogos. São desenhos, pinturas, painéis e 
gravuras, realizados sobre diferentes suportes, que mobilizam personagens 
desconhecidos e também conhecidos, como os de Mário de Andrade (1893-1945), 
poeta e crítico de arte, no Retrato de Mário de Andrade (1935) (Figura 10), e Dulce 
Liberal Martinez de Hoz (1900-1987), “a mulher elegante, a líder do ‘society’, a 
mulher rica e bonita...” (SUED, 1955, p. 49), no Retrato de Dulce Liberal Martinez 
de Hoz (1941) (Figura 11). Ambos os retratos possuem dimensões e estruturas 
semelhantes, os personagens no plano principal da imagem e, ao fundo, os moti- 
vos de jogos infantis característicos das obras de Portinari, os balões e as pipas. 

Carlos Drummond de Andrade (1962, n.p.) fala da predileção que Portinari 
tinha pelos poetas e pelos escritores: “Portinari foi mais companheiro dos poetas 
do que dos outros artistas. Ele pintou retratos de Manoel Bandeira, Mario 
de Andrade, Murilo Mendes, Jorge de Lima, Adalgisa Nery, além de muitos 
outros.”. De 1932 a 1961 também realizou em torno de 259 ilustrações para obras 
de escritores brasileiros e estrangeiros.9 As ilustrações de Portinari desenham 
um panorama histórico literário e artístico das principais mudanças culturais 
ocorridas no Brasil a partir dos anos de 1930. Elas sintetizam não só a constante 

9  Esse dado foi informado por Joao Candido Portinari Filho, Diretor e Fundador do Projeto Portinari em 
nosso encontro no âmbito de encerramento das atividades do PEICP, no dia 10 de junho de 2021.
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pesquisa por novas linguagens plásticas, mas também a permanente luta por 
ideais pelos quais ele trabalhou, em prol do seu povo e da humanidade, com 
recursos do traço e da cor. 

Não é demais insistir no que sua poesia representa como 
expressão verbal de sua pintura e mais intimamente 
de sua experiência de artista e de homem solidário 
com as dores do mundo. Ela é um documentário 
dramático das tensões e reflexões de um espírito que 
pôs na reflexão artística toda sua carga de humanidade.  
(DRUMMOND DE ANDRADE, 1962, n.p.).
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Figura 10 - Candido Portinari. 
Retrato de Mário de Andrade, 

1935, 73,5 cm x 60 cm.
 Disponível em: 

http://www.portinari.org.br/. 
Acesso em: 14 mai. 2021.

http://www.portinari.org.br/
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Figura 11 - Candido Portinari. 
Retrato de Dulce Liberal 
 Martinez de Hoz, 1941, 

73 cm x 60 cm. 
Disponível em: 

http://www.portinari.org.br/. 
Acesso em: 14 mai. 2021.

http://www.portinari.org.br/
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Os motivos dessas obras lembram, por exemplo, Empinando pipas (1941), 
Espantalho, pipas e balões (1940), Espantalho (1941), Três marias (1940), Meninos 
soltando pipas (1936; 1940; 1941; 1943; 1947; 1951) e Brodowski (1942). Outros 
brinquedos e brincadeiras compõem esses dois conjuntos e podem ser percebidos 
nos títulos de obras como: Cambalhota (1958), Crianças jogando pião na praça de 
Brodowski (1933), Futebol (1958; 1958), Gangorra (1937; 1937), Gangorra e amarelinha 
(1937), Jogo de futebol em Brodowski (1933), Mãos e piões (1944), Meninos na gangorra 
(1939; 1960) e Menino plantando bananeira (1940). Assim, grande número de 
obras do artista se relaciona com o tema da infância, do universo infantil, das 
experiências infantis e dos jogos infantis. Esses temas indicam o forte interesse 
de Portinari por trazê-los como matéria para a sua produção artística.

Neste trabalho, em vez de analisarmos essas obras interpretando os seus 
significados, propomos pensar sobre elas próprias como um lugar de infância. 
Tal abordagem decorre da proposta de refletir acerca da relação entre infância, 
corpo e educação, possível de ser percebida na obra de Portinari, a partir dos 
elementos que as experiências educativas do PEICP nos permitem observar. 
Na figura da criança, um ser livre das amarras do mundo, da sociedade, da 
civilização, a infância adquiriria a sua potência criativa. Criança significa mesmo 
criação, do latim creare. “A criança é a inocência, e o esquecimento, um novo 
começar, um brinquedo, uma roda que gira sobre si, um movimento, uma santa 
afirmação.” (NIETZSCHE, 2002 [1883], p. 37). Enquanto criança, o espírito estaria 
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direcionado à busca da sua vontade, do seu mundo, produzindo um jogo de 
criação. A possibilidade de alcançar essa característica passaria pela realização 
de uma transformação do espírito, a qual pode ser entendida como a tarefa da 
educação, ou ainda: “Três transformações do espírito vos mencionei: como o 
espírito se transformava em camelo, e o camelo em leão, e o leão, finalmente, em 
criança”. (NIETZSCHE, 2002 [1883], p. 37). 

Nesse contexto teórico, temos a criança, na imagem de um novo ser, com 
o seu corpo desnudo, designando a inocência, o que é cândido, lembrando o 
nome do artista cuja obra propomos pensar que dá corpo ao infantil, ao genuíno, 
à potência criativa, a um novo começar. O PEICP elegeu algumas obras de 
Portinari relacionadas à infância e ao brincar, ainda que cada professor tenha 
tido autonomia para escolher as temáticas que melhor se adequassem ao seu 
planejamento, para o desenvolvimento de um conjunto de atividades, de ações 
articuladas entre o Ensino Fundamental e a Educação Infantil. 

3 EXPERIÊNCIAS EDUCATIVAS NO ÂMBITO DO PEICP

Além do componente administrativo e pedagógico, de estudo e de 
planejamento das atividades, ganham destaque, nesse projeto, as ações e 
atividades didático-pedagógicas realizadas em oito turmas da Educação Infantil 
(duas), dos Anos Iniciais (quatro) e dos Anos Finais (duas). Essas experiências 
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de ensino tiveram seguimento no período de setembro a dezembro de 2019.10 
São experiências realizadas por professores supervisores das escolas e da UFSC, 
bem como dos estagiários do PIBID ou da disciplina Estágio Supervisionado. 

Nas três unidades onde o PEICP teve lugar, foram instalados Murais 
Artísticos e Informativos. Essa criação mobilizou cada equipe e proporcionou 
uma interação com a comunidade educacional, expondo obras de Portinari, em 
especial, aquelas nas quais o brincar e a infância encontram-se representados, 
além de diversos trabalhos das crianças e dos seus professores. Essa estratégia 
mobilizou todos os envolvidos e ofereceu mais autonomia e visibilidade para 
as nossas ações nas unidades, buscando envolver outros atores: funcionários, 
professores, gestores e as famílias das crianças. 

Destacamos a importância das iniciativas dos professores da Educação 
Infantil e do primeiro ano do Ensino Fundamental na promoção de ações 
que visam tratar a “transição” das crianças, tornando-a mais suave, lúdica 
e acolhedora. Uma das estratégias foi a de evidenciar as dificuldades que as 
crianças enfrentam na transição entre as diferentes etapas da formação na 
educação básica, mostrando algumas possibilidades de tornar esse processo 
mais suave e confortável para as crianças. Nesse sentido, vimos a necessidade 
de aproximar as atividades educativas relacionadas à Educação Infantil (0 

10  Não é nossa intenção tratar dessas experiências de ensino, pois elas serão mais bem discutidas nos capítulos 
posteriores a esse.
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a 6 anos) daquelas do Ensino Fundamental (a partir dos 6 anos), como uma 
estratégia para reinventar os processos educativos, buscando possibilidades 
de (auto)transformação da realidade social complexa e contraditória. O PEICP 
proporcionou um olhar mais atento sobre essa transição que vem desafiando 
creches, núcleos e escolas diante das reformas que tornaram a escolarização no 
Ensino Fundamental mais ampla.

A transição da Educação Infantil para o Ensino Fundamental, 

[…] requer muita atenção, para que haja equilíbrio entre as 
mudanças introduzidas, garantindo integração e continuidade 
dos processos de aprendizagens das crianças, respeitando suas 
singularidades e as diferentes relações que elas estabelecem com 
os conhecimentos, assim como a natureza das mediações de cada 
etapa. Torna-se necessário estabelecer estratégias de acolhimento 
e adaptação tanto para as crianças quanto para os docentes, de 
modo que a nova etapa se construa com base no que a criança 
sabe e é capaz de fazer, em uma perspectiva de continuidade 
de seu percurso educativo. Para isso, as informações contidas 
em relatórios, portfólios ou outros registros que evidenciem os 
processos vivenciados pelas crianças ao longo de sua trajetória 
na Educação Infantil podem contribuir para a compreensão da 
história de vida escolar de cada aluno do Ensino Fundamental. 
Conversas ou visitas e troca de materiais entre os professores das 
escolas de Educação Infantil e de Ensino Fundamental– Anos 
Iniciais também são importantes para facilitar a inserção das 
crianças nessa nova etapa da vida escolar. (BNCC, 2017, p. 51).
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Também destacamos o envolvimento da nossa equipe em eventos 
comunitários realizados e que mobilizaram diversas atividades das unidades 
escolares, com participação do PEICP em momentos específicos, como a “Festa 
das Tradições Culturais”, que na ocasião teve como tema central “a brincadeira”, 
e “A Semana da Arte e do Brincar no NEIM Campeche”, mobilizando toda a 
comunidade escolar, entre outras ações. Nesse aspecto, também buscamos 
articular outros projetos, como o “Escola da Paz”, da Escola Básica Municipal 
Brigadeiro Eduardo Gomes, buscando uma aproximação com as comunidades 
onde estão localizadas essas unidades.

Uma das atividades articuladoras do PEICP foi a denominada de Pontos 
de Encontro, que consistiam em momentos de formação, reflexão e crítica, 
que buscaram tomar a vivência do ato educativo como objeto de reflexão 
coletiva, mediados pelos estudos da literatura especializada, com o objetivo de 
compreender os processos e de projetar novas possibilidades para alcançarmos 
êxito nos processos de formação humana, atendendo às necessidades e às 
expectativas da coletividade e dos projetos individuais. Esses encontros 
ocorreram no início, meio e fim dessa experiência educativa e foram responsáveis 
pela socialização e formação de estudantes e professores, como também foram 
fundamentais para a reestruturação dos planejamentos das atividades.

Foram dez encontros realizados entre professores das universidades, das 
escolas e estudantes da Educação Física envolvidos. No primeiro encontro, em 10 
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de julho de 2019, discutimos e apresentamos as experiências do semestre 2019.1, 
a proposta para 2019.2 e as formas de abordagem e de mobilização das unidades 
escolares e educacionais para o início das atividades do Projeto Portinari. Esse 
encontro contou com 24 bolsistas de PIBID, 10 estagiários, além de professores 
da escola e da universidade. No dia 12 de julho de 2019 apresentamos o relatório 
2019.1 e a proposta 2019.2 à coordenação geral do PIBID/UFSC. Finalmente, em 
22 de agosto de 2019, demos início às atividades do PEICP com a presença de 
todos os 24 bolsistas PIBID e os seus 3 supervisores. Nesse encontro de formação 
e de sensibilização para a obra de Portinari, discutimos a viabilidade da proposta 
e as contribuições de cada membro da equipe. Em 30 de agosto de 2019, nossa 
equipe participou do V Seminário Municipal de Educação Física organizado pela 
Secretaria Municipal de Educação (PMF), relatando as experiências educativas 
na Rede de Ensino de Florianópolis. Em 18 e 19 de setembro de 2019 e, 
posteriormente, em 17 de outubro de 2019, depois do PEICP ter sido submetido 
à Secretaria Municipal de Educação, foram realizados encontros pedagógicos 
nas unidades EBM Beatriz de Souza Brito, no NDI/UFSC e no EBM Brigadeiro 
Eduardo Gomes, respectivamente, com professores das unidades e estudantes 
da UFSC. 

De 18 a 19 de novembro de 2019 foram socializadas e debatidas as 
experiências educativas com os participantes do V Seminário de Estágio, 
Pesquisa e Extensão na Rede Municipal de Ensino de Florianópolis, realizado 
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no Centro de Educação Continuada da Secretaria Municipal de Educação. 
Nessas datas discutiu-se Estágio, Pesquisa e Extensão: uma tríade de 
possibilidades. Os quatro trabalhos comunicados tematizaram aspectos das 
experiências de ensino do PEICP, todas em andamento. Por fim, em 09 e 12 
de dezembro de 2019, realizamos na Rede Pública de Ensino de Florianópolis 
e, também, no Centro de Educação Continuada da Secretaria Municipal de 
Educação, o Seminário Experiências Educativas: Infância e Educação do 
Corpo na obra de Portinari. Essa atividade se estendeu posteriormente para 
o Rancho do Pescador Getúlio, na praia do Campeche. 

O seminário contou com uma conferência de abertura realizada por Michele 
Bete Petry sobre educação, corpo e infância na obra de Portinari e três mesas, as 
quais sintetizaremos a seguir. 

A primeira, a qual chamamos Movimento em tela: Beatriz no balanço 
de Portinari, foi coordenada pela professora de Educação Física, Ms. Debora 
Brandalise Machado e contou com a apresentação dos trabalhos: 1 – A obra 
de Portinari movimentando a Educação Inclusiva nas aulas de Artes Visuais, 
da professora de Artes, Ana Maria Alves de Souza; 2 – Portinari e o Futebol 
de três Tempos: resgatando o futebol de rua na escola, dos acadêmicos de 
Educação Física no Estágio I/UFSC, Richard Soledade e Luis Tadeu; 3 – Arte 
e Educação Física no segundo ano do Ensino Fundamental, dos acadêmicos 
de Educação Física no Estágio II/UFSC, Larissa Bittencourt Quintino, Luiz 
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Manoel Machado Neto e Leandra Nunes Medeiros; 4 – Portinari e a Capoeira 
na Educação Física escolar, dos acadêmicos de Educação Física no Estágio I e 
II/UFSC, respectivamente, Anderson Libanio, Pedro Monticelli da Luz, e do 
professor de Educação Física, Gregory Carrion dos Santos.

A segunda mesa, intitulada Experiências educativas EBM Brigadeiro 
Eduardo Gomes - brincando e aprendendo com Portinari: um projeto 
interdisciplinar no Ensino Fundamental, coordenada pela professora de 
Educação Física, Dra. Mariana Mendonça Lisboa, teve os seguintes trabalhos: 
1 – Arte e Educação Física nos anos iniciais, da professora de Artes, Loélia 
Maia dos Santos e das acadêmicas do PIBID/UFSC, Lauryn Quadros e Evelyn 
Espíndola Carvalho; 2 – O PIBID brincando e aprendendo com Portinari, dos 
acadêmicos do PIBID/UFSC, Yuri de Luca Aparício Carrapeta e Olga Cavalcanti; 
3 – Jogos e Brincadeiras na Educação Física: problematizando e aprendendo 
com Portinari, do acadêmico do Estágio I e PIBID/UFSC, Matheus Odilon de 
Jesus, e do professor de Educação Física, André Ribeiro Wolkmer.

Por fim, a mesa denominada Experiências educativas NEIM Campeche 
- infância, educação do corpo e artes na obra de Portinari, coordenada pela 
diretora da unidade, professora Melissa Weber, contou com os trabalhos: 1 – 
De Brodowski ao Campeche: Crianças e suas brincadeiras – dois tempos, dois 
lugares..., da professora Cláudia Cristina Carvalho; 2 – Brincando com Portinari 
na Educação Infantil, das acadêmicas de Educação Física no Estágio I, Evelyn 
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Roberta de Souza e Tainara Delaria Crispim, e das professoras de Educação Física, 
Thayse do Carmo Junkes e Thaiana Silva; 3 – O PIBID na Educação Infantil: 
arte e educação do corpo, das acadêmicas do PIBID/UFSC, Roberta Rezende 
Torres e Julia de Menezes Furtado; 4 – Histórias do Campeche a Brodowski, das 
professoras Thayse do Carmo Junkes e Geisa Pires, e do professor Ms. Fabiano 
Weber da Silva.

Conforme mencionamos anteriormente, esse evento final de sistematização 
e de socialização foi realizado em dois momentos. O primeiro tratou de socializar 
e refletir sobre as diversas ações do PEICP por meio do relato oral (comunicação) 
e da exposição de trabalhos das crianças juntamente com painéis dos estudantes 
da UFSC, em parceria com professores das unidades que sistematizaram os 
seus relatos de ensino e garantiram uma apresentação acadêmica e científica 
de qualidade. O segundo estendeu a atividade social e cultural no Rancho do 
Pescador Getúlio, na beira da praia, num clima de muita animação que envolveu 
toda a comunidade. Pudemos, assim, intercambiar ações culturais comunitárias 
e as do PEICP, por meio da apresentação musical do Sr. Elenir Inácio, da orquestra 
de música Rancho da Canoa, da apresentação do boi-de-mamão da comunidade 
e do NEIM Campeche, além dos trabalhos das crianças que foram apreciados 
por um público maior.

O PEICP ousou aproximar e buscar articular diferentes etapas da educação 
básica por meio de relações interdisciplinares, interturmas e interunidades. 
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Nosso esforço se configura numa crítica aos modelos curriculares que 
engessam, fragmentam, dificultam e até mesmo impedem práticas educativas 
transformadoras. Ressaltamos a necessidade de uma revolução curricular, pois 
as diferentes reformas já se mostraram incapazes de solucionar problemas 
crônicos de massificação da educação, mas também de democratização dos 
conhecimentos e de viabilização de atividades educacionais e sociais igualitárias, 
democráticas e mais humanas.

Nessa revolução curricular ganha relevo a importância de se reconhecer 
a linguagem artística como possibilidade de ampliação de repertórios das 
crianças desde bebês a adultos, sem a necessidade de uma normatização, com 
atividades que consideram e respeitam as singularidades de cada processo de 
aprendizagem. Busca-se uma educação da sensibilidade, do corpo, mediando 
processos junto às crianças desde bebês, produzindo significação através 
da experiência criativa e educativa em atividades culturais e artísticas que 
mobilizam os sentidos. Assim, seja nos Anos Finais da Educação Infantil, seja nos 
Anos Iniciais do Ensino Fundamental, buscamos ter por princípio a mediação 
dos processos criativos em detrimento do uso de padrões metodológicos, como 
desenhos fotocopiados ou releituras de imagens, ao mesmo tempo em que 
priorizamos a ampliação e a ressignificação de um repertório artístico, estético 
e cultural de toda a comunidade, envolvendo os seus profissionais, as crianças 
e os familiares.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS

Nosso propósito neste texto inicial foi o de apresentar aspectos gerais 
do PEICP e o de refletir sobre a relação entre educação, corpo e infância na 
obra de Candido Portinari (1903-1962), artista brasileiro que viveu entre os 
anos de 1903 e 1962, portanto, durante cinquenta e nove anos do século XX, 
e que inspira as experiências educativas desenvolvidas no âmbito desse 
projeto. Destacamos algumas obras do autor que nos revelam potencialidades, 
existenciais e pedagógicas, para pensar sobre as relações entre elas e as ações do 
PEICP. Sugerimos, ainda, que tanto a abordagem desse projeto quanto a obra 
de Portinari se revelam como dispositivos privilegiados para a intersecção ou 
a transcendência desses conceitos, práticas e metodologias que os envolvem, 
avançando no estabelecimento de novas e criativas relações entre os saberes. 

A obra de Portinari, expressão da nossa cultura, nos traz elementos da 
infância, do jogo infantil, das experiências desse universo e, na nossa proposta, 
pode ser pensada como um lugar de infância. Isso está relacionado ao que 
Alexandre Fernandez Vaz, em texto neste capítulo, comenta sobre as relações 
entre Machado de Assis e Candido Portinari, como um “gatilho” que denuncia 
o lugar do louco na nossa sociedade (muitas vezes associado a própria figura 
do artista, “o artista como louco”), sem “voz ou vez”, assim como o do infante. 
Trata-se do outro, em oposição ao “eu” ou ao “nós”, que se encontra subjugado, 
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entorpecido, inviabilizado, com vozes pouco ouvidas, com potencialidades 
que se evaporam, pois, palavra e autonomia encontram-se denegadas. Vaz nos 
mostra, por exemplo, que as ilustrações de Portinari para a obra O Alienista, de 
Machado de Assis, “podem ser percebidas como uma brincadeira”. Ressalta-
se aí a denúncia, mas também o anúncio de que a infância “não infantilizada” 
pode ocupar outro lugar nos nossos corações e nas nossas relações sociais. 

Contemplar e deixar fluir a imaginação sobre aspectos dessa potente obra 
foi e é, fonte de inspiração para inúmeras atividades pedagógicas desenvolvidas 
neste projeto. Ao serem tomadas, por exemplo, as pinturas de Brodowski, 
cidade natal do artista, como objetos de contemplação e de reflexão, foram 
criadas situações semelhantes no nosso contexto, nas nossas saídas de campo 
para as comunidades locais de Florianópolis (situadas nos bairros Campeche 
e Pantanal), buscando registros e experiências que possibilitariam professores 
e crianças expressar o vivido das mais diferentes e criativas formas. Assim, 
nos lançamos para além dos muros da escola para conversar com os antigos, 
com os personagens tradicionais dessas comunidades, ao mesmo tempo que 
conhecemos e ressignificamos os espaços de trabalho e de lazer que outrora 
eram palco das suas brincadeiras, jogos, folclore, tradições e que marcaram suas 
infâncias e vidas. Num esforço interdisciplinar que mobilizou Arte, Educação 
Física e Língua Portuguesa, buscamos criar novos vínculos com esses espaços 
e histórias para melhor conhecermos, experimentarmos, aprendermos essas 
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expressões da vida, reinventando formas de viver o presente, de construir 
relações de reciprocidade a partir da historicidade e da cultura dessas pessoas.

Ao considerarmos a Arte e a Educação na sua dimensão transformadora, 
criativa, de conhecimento vinculado à forte articulação entre o conceito e a 
técnica, teoria e prática, temos registrado alguns aspectos para a construção de 
uma pedagogia colaborativa, relacional, criativa e transformadora, demarcando, 
sobretudo, a importância do brincar, dos brinquedos e dos jogos-brincadeiras 
que transcendem as barreiras geracionais ou, ainda, que se expressam 
comunitariamente como pulsão para a vida, como é bem o caso das obras de 
arte de Portinari, entendidas, aqui, e empregadas neste projeto, no seu sentido 
formativo, de educação humana.

Trata-se de uma iniciativa que se inspira numa tradição de intérpretes do 
Brasil contemporâneo e que também busca avançar nas ideias e proposições de 
toda uma tradição pedagógica da qual fazem parte Anísio Teixeira, Fernando de 
Azevedo, Antonieta de Barros, Paulo Freire, Emília Ferreiro, Demerval Saviani, 
entre outros/as. O PEICP também responde, ainda que de forma crítica, às 
normativas que prescrevem a LDBEN (1996) e a nova BNCC (2017), entre outras.

Por fim, consideramos que o PEICP apresentou aos estudantes (universitários 
e escolares) uma proposta de formação que articulou arte, brincadeira e educação 
do corpo, visando promover a reflexão e um maior interesse pela arte e pela 
cultura, por meio de atividades de ensino e de ações interdisciplinares em Arte, 
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Línguas e Educação Física. Essas experiências educativas foram precedidas e 
acompanhadas por Pontos de Encontro que articularam a formação inicial e 
continuada de professores, sustentados numa pedagogia crítica, colaborativa, 
relacional, criativa e (auto)transformadora. Experiências que se materializaram 
em atividades de estudo, planejamento, execução e registro de experiências de 
ensino interdisciplinares. Esse conjunto de atividades possibilitou uma reflexão 
aprofundada sobre os limites e as possibilidades da Proposta Curricular 
do Município de Florianópolis (2016), das Orientações Curriculares para a 
Educação Infantil da Rede Municipal de Ensino de Florianópolis (OCEIMF) 
(2012) e do Currículo da Educação Infantil da Rede Municipal de Ensino de 
Florianópolis (2015), sobre a BNCC (2017). O resultado desse esforço de análise 
e de estudo coletivo proporcionou uma apropriação crítica das normativas e 
das produções acadêmicas concretizadas na realização de inúmeras atividades 
e propostas de ensino.

Ao denunciar a crise, o PEICP também anuncia um campo de possibilidades, 
onde tem lugar a necessidade de uma revolução curricular, cultural, onde 
o reconhecimento da linguagem artística aparece como possibilidade de 
ampliação de repertórios das crianças e de adultos, na educação da sensibilidade, 
mediando processos e produzindo significados por meio da experiência criativa 
em atividades culturais e artísticas que mobilizam tanto os sentidos quanto a 
reflexão autônoma e crítica sobre o mundo no qual habitamos. 
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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 
como as indígenas, mas também a criação de mundos imaginários indefinidos e incontroláveis. 
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 
aprendizado de funções sociais futuras tem características específicas ao se tratar de diferentes 
sociedades. Vamos tratar de nossa sociedade na cidade de Florianópolis, destacando paradigmas 
já tratados em pesquisas de imagens selecionadas na iconografia e “lidas” através da Arte, em que 
se observa uma história do brinquedo, considerando determinadas “convenções representativas”.

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

 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 
theme of our study in different ways, while guided by thinking based on 
the relationship between form and content. Given that we are considering 
play, we decided to use an essay form, to leave the narrative open  – as 
opposed to the idea of a closed totality – and therefore subject to different 
and renovated conditions of approach, considering its inconclusive 
character and the acceptance of the idea that we are not considering 
childhood, but childhoods. We know that children’s play allows supposing 
that the principle education offered by play is not only learning about 
what exists. Play also fulfills roles in society, serves as an act of 
resistance in differentiated societies such as those of Indigenous peoples, 
and involves the creation of imaginary undefined and uncontrollable 
worlds. The theoretical foundation of this essay is based, at first, on 
the relationship between the universal and the particular, in a context 
punctuated by the concept of play  in Walter Benjamin and the expression 
or representation of this concept in works of art about play presented in the 
”Projeto Experiências Educativas: Infância, Educação, Corpo na obra de 
Portinari”(UFSC/201916131 – Extensão) [The Educational Experiences 
Project: Childhood, Education, and Body in the work of Portinari, an 
extension project]. To expand the repertoire, the essay also identifies other 
experiences of Portinari, adding the selection of works studied in the 
Masters in Education program PPGE/CED/UFSC (2009). It then considers 
this with the differentiated concept of representative ludic action, which 
involves education for a future life, in the universe of play. We know that 
play as a learning of future social functions has specific characteristics in 
different societies. We will address our society in the city of Florianópolis, 
highlighting paradigms that are already addressed in studies of images 
selected in the iconography and “read” through art, in which is observed 
a history of play, considering certain “representative conventions”. 
KEYWORDS: Play. Game. School art. Collective movement. 

TRADUÇÃO INGLÊS: Jeffrey Hoff, Formado em História, State University of New York e Mestrado em Sociologia/UFSC.

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 
possibilità di trattare di diverse forme il tema che ora impostiamo, 
tuttavia guidati dal pensiero proveniente dalla relazione tra forma e 
contenuto e considerando che si tratta del giocare, abbiamo scelto il 
saggio, per presentare la narrativa in aperto - contrariamente all’idea di 
totalità chiusa - e perciò soggetta a differenti e rinnovate possibilità di 
approccio, considerato il suo carattere inconcludente e la constatazione 
che non si tratta dell’idea di infanzia, bensì di infanzie. Si sa che che i 
giochi infantili ci permettono di pressuporre che il principio educativo 
offerto dai giocattoli non sia soltanto l’apprendimento di ciò che esiste, sia 
per adempiere ai ruoli nella società o per attuare come atto di resistenza 
nelle società distinte come quelle indigene, ma è inoltre la creazione di 
mondi immaginari indefiniti e incontrollabili. Come punto di partenza, i 
fondamenti teorici di questo saggio si basano sulla relazione tra l’universale 
e il particolare, nel contesto del concetto di giocare in Walter Benjamin 
e nell’espressione o rappresentazione di tale concetto nelle opere d’arte 
che raffigurano i giochi presenti nel “Projeto Experiências Educativas: 
Infância, Educação, Corpo na obra de Portinari” (UFSC/201916131– 
Extensão). E richiamiamo inoltre altre esperienze dell’artista, per 
ampliarne il repertorio, con l’apporto della selezione di immagini studiate 
nel Master in Educazione PPGE/CED/UFSC (2009), per successivamente 
affrontare nell’universo dei giochi il concetto differenziato di azione ludica 
rappresentativa che comporta anche la formazione per la vita futura. Si sa 
che il giocare come apprendimento delle funzioni sociali future presenta 
caratteristiche specifiche quando si tratta di società distinte. Tratteremo 
qui della nostra società nella città di Florianópolis, sottolineando 
paradigmi già trattati in ricerche di immagini selezionate nell’iconografia 
e “lette” tramite l’Arte, in cui si osserva una storia del giocattolo, 
prendendo in considerazione determinate “convenzioni rappresentative”. 
PAROLE CHIAVE: Giocare. Gioco. Arte nelle scuole. Movimento 
collettivo.
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1 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 
XIV, XV e XVI, que essa “expressão artística” vai se afirmar.

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 Quattrocento 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 
raciais, culturais, religiosas, concepções de gênero, ambientes sócio geográficos 
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 
termos de Lukács (1965), o que significa tratar a representação da criança como 
fenômeno que expressa uma concepção de infância, ao apresentar-se como 
materialidade do mundo infantil e ao intervir diretamente na formação do 
imaginário coletivo, e o fizemos traçando uma metodologia específica para o 
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 
dialética, a partir das categorias Forma e Conteúdo e a especificidade de 
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“convenções representativas”1, 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 
mundos imaginários indefinidos e incontroláveis.

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 configuradoras 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 desqualificação do diferente, “de achar o 
outro inferior”. (FERRAZ, 2018).
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O “brincar” em Walter Benjamin (1893-1940) além de “olhar” a criança e os 
brinquedos para além do “limiar do labirinto” apresenta no conceito um possível 
ato revolucionário, nos termos de Hans Lehmann (1968), pois circunscreve 
também possibilidades de ultrapassar-se a si mesmo ou de conceitos que 
envolvem uma significação social presentes na cultura, através de seu caráter 
lúdico, passível de transformação da realidade cotidiana, como aponta Gilles 
Brougère (1995), circunscrevendo também possibilidades nesse ato “interno” 
da brincadeira, como “ação que a criança desempenha ao concretizar as regras 
do jogo, ao mergulhar na ação lúdica. Pode-se dizer que é o lúdico em ação” 
(KISHIMOTO, s.d.), apontando para um ir além.

Enfim, se nos ativermos à noção de “tempo interno”, nos aproximamos 
de tendências verificadas em estudos sobre o brincar e as brincadeiras, de que 
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 
que Walter Benjamim já dizia que “as crianças não constituem comunidades 
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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

E, finalmente, considerar que nossos olhos continuam vendo o que veem, 
(além da ótica bio-física) mas “prestando atenção no que não nos é mostrado, 
aguçando nossa visão ´além do alcance´, nosso olho sensorial, abrindo os 
olhos para experimentar o que não vemos”, nos termos de Didi-Huberman. 
(ARRIGONI et al., 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 
as redes de relações complexas que se estabelecem entre o mundo específico da 
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).
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de uma pandemia e que, possivelmente, servirão para os tipos de sociedades 
que tivemos até então e que nos encaminham, futuramente, para diferentes 
indagações, em processo de identificação, mas sem possibilidades ainda de 
respostas. Este é um motivo forte da complexidade aparentemente simples do 
brincar, do brinquedo e da brincadeira.

Precisamos atentar para o fato científico de que há, no mínimo, duas 
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, 
referindo-se à criança “brincando no seu limiar”, em que anula fronteiras do 
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 
entender a partir de sintomas, sinais e segredos não têm o mesmo significado. 

É, conforme já destacamos, que as crianças têm uma inclinação de criar, 
elas próprias o seu pequeno mundo de coisas, “um pequeno mundo num 
grande mundo”. Isso se dá porque elas não reconstituem simplesmente as obras 
do adulto, mas estabelecem relações com as “coisas”, diante das quais criam 
relações mútuas, renovadas e modificadoras. Mais ainda, como já se constatou, 
a fantasia das crianças anula mesmo a diferença entre as coisas inanimadas e o 
mundo dos seres vivos.

Benjamin identifica nas crianças a capacidade de experiências, como 
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 
mundo contemporâneo, neste século XXI: o mundo cibernético abre infinitas 
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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um significado, visível nas Artes Plásticas, mesmo que a partir de um 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 
tal ação, quer seja na iconografia ou mesmo na literatura, mesmo que aqui 
tratadas resumidamente. E, a partir da constatação de elementos particulares 
da cultura indígena e seu entendimento cultural de criança, a cultura indígena 
Guarani, por exemplo em “O Tempo é uma Criação” (PIACENTINI, 2021, no 
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 
correspondente, passaporte das gerações atuais: “o espetáculo do interminável 
mundo do brinquedo” (BENJAMIN, 1928) em tempo/espaços diferentes. 

A revisão bibliográfica, constituída como foco para a análise do entendimento 
da cultura infantil e presente nos levantamentos iconográficos e nas análises 
iconológicas de Erwin Panofsk (1974), realizadas e acrescidas de teóricos como 
Daiara Tukano (2018) e Didi-Huberman (1998), permite remontar a uma imagem 
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que recupera seu caráter universal ao ser identificada no interior do mundo 
do brinquedo de nossos dias, porém já apontando para mudanças no final do 
século XX e início do XXI (BRUM, 2021).

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

Comecemos com a iconografia de Portinari, conduzidos pelo entendimento 
de brincar em Walter Benjamin, isto é, “da experiência que liberta”.

Para a pintura de Portinari segundo o próprio Candido Portinari, destacamos 
que “o inventor da imagem do Brasil” na moderna arte brasileira e, como disse 
Mário de Andrade, que “respirava, comia e dormia pintura”, vamos considerar 
apenas duas categorias analíticas: tanto a sua “interioridade”, como artista a 
partir das obras selecionadas e sua relação com outros momentos e imagens 
semelhantes e sua forte emoção, como a sua “conexão da realidade”, isto é, como 
se relaciona com o mundo em volta, na perspectiva de brincadeiras universais, 
destacado nas obras Crianças Brincando (1957), Futebol (1935), Meninos de Brodowski 
(1946), experimentadas pelos estudantes no Projeto.
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Figura 1 - Candido Portinari. 
Crianças Brincando, 1957,  

29 cm x 42 cm.  
Disponível em:  

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



85

No Crianças Brincando, 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 
acompanhando; destaque para suas palavras poéticas: “Sabem por que é que 
eu pinto tanto menino em gangorra e balanço? Para botá-los no ar, feito anjos”. 
(PORTINARI,1979, p. 14).

A aproximação com Goya (Francisco José de Goya y Lucientes /1746-1828) 
conhecido como “o Shakespeare do pincel”, encontramos as telas Crianças 
lutando e Jogando em uma gangorra (1782-1785) e El Balancin (1791-1792)3. Se 
Portinari conheceu essas obras de Goya, pode ter se envolvido com as “crianças 
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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Figura 2 - Francisco de Goya. 
O Balancin, (1791-1792),  

84,2 cm x 163,2 cm.  
Disponível em: https://

fundaciongoyaenaragon.es/obra/
el-balancin/87#obra-relacionada 

Acesso em: 15 jul. 2021.
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Figura 3 - Francisco de Goya. 
Ninhos jugando al balancín, (1977-

1985), 30,9 cm x 43,9 cm. 
Disponível em: https://

fundaciongoyaenaragon.es/obra/
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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Estariam aqui os elementos para o imaginário de Portinari de ao “colocar as 
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: 

http://www.portinari.org.br/ 
Acesso em: 15 jul. 2021.
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Figura 5 - Candido Portinari. 
Futebol, 1935, 97 cm x 130 cm. 

Disponível em: http://www.
portinari.org.br/. 

Acesso em: 15 jul. 2021.
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Quanto a tela Futebol, de 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. 
Futebol, 1958, 65 cm x 80 cm. 

Disponível em: 
http://www.portinari.org.br/. 

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 - 
Fotografia de Viviane 

Vasconcelos. Aldeia Taquati 
Xokleng/Ibirama, 2010.
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Na aproximação com Brodowski, resignificando o ato de brincar, uma 
brincadeira que mereceu experiência diferenciada foi “além de ensaios 
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. 
Meninos Pulando Carninça, 1957, 

53,5 cm x 64,5 cm.  
Disponível em: 

http://www.portinari.org.br/. 
Acesso em: 15 jul. 2021.
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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 
da cultura lúdica através da brincadeira em Portinari, na especificidade de 
“ressignificar os brincares expostos na sua corporeidade”, verificando o salto 
de qualidade que considera o trabalho realizado no muro escolar da EBM 
Brigadeiro Eduardo Gomes, no Campeche que pode agregar a constatação de 
que “as crianças já trazem em si mesmas um certo conjunto de ludicidades, 
imaginações, fantasias e criação de novos brincares e espaços para expressar 
seus desejos e anseios, a construção de relação singular/coletiva com o mundo” 
conforme podemos ler no artigo “A Ponte Brodowski - Campeche: uma 
ressignificação das Brincadeiras através das Obras de Candido Portinari” (p. 
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, 
próximo às brincadeiras de “plantar bananeira”.
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Figura 9 - Candido Portinari. 
Meninos Brincando, 1955,

60 cm x 72,5 cm. 
Disponível em: 

http://www.portinari.org.br/. 
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. 
Meninos no Balanço, 1960, 

61 cm x 49 cm. 
Disponível em: 

http://www.portinari.org.br/. 
Acesso em: 15 jul. 2021.
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Figura 11 - Candido Portinari. 
Menino com Cata-Vento, 1955, 

31,5 cm x 15,5 cm.
Disponível em: http://www.

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

Figura 12 - Candido Portinari.  
Papa-Vento, 1956, 27 cm x 24,5 cm.  
Disponível em: http://www.portinari.org.br/. 
Acesso em: 15 jul. 2021.
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E, também a versão feminina Papa-vento – menina (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 
de SC – mas adquirindo o direito de soltar a pandorga e olhar para o infinito, 
gesto que era restrito aos meninos, os que soltavam as pandorgas e podiam 
olhar para o infinito, mas que as meninas do meio popular ousaram ultrapassar, 
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 m² 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 Menino com Estilingue (1947) e Menino com Pião (1947) que, 
como o Papa-vento menina (1956), que também faziam parte da série estudada 
em 2009/2, no PPGE/CED/UFSC – Seminário Especial “Imagens de Infância” 
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. 
Menino com Estilingue, 1947, 

100 cm x 60 cm. 
Disponível em: 

http://www.portinari.org.br/. 
Acesso em: 15 jul. 2021.
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Figura 15 - Candido Portinari. 
Menino com Pião, 1947, 65 cm x 

54 cm. Disponível em: http://
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 
infantis (PIACENTINI, 2010) quando verificadas etnias e especificidades no 
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:

A infância, como uma das fases mais significativas para o 
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 
estudos nos levam a refletir para além desses contextos 
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 
intervém, recriando-o e ressignificando-o, ao imitar os outros, 
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. 7).

Observando especificidades nas brincadeiras de dezoito grupos étnicos 
no Brasil, e relatadas como memória lúdica de adultos e idosos, destacam-se 
elementos de que o “brincar” está relacionado a treinamentos e/ou contatos 
com a natureza, ao desenvolvimento de habilidades especiais, considerando 
a vida na aldeia e mesmo ao “trabalho”, destacando uma concepção diferente 
quanto ao conceito de trabalho na sociedade capitalista ocidental e mesmo 
oriental, enfim, testemunham o aprendizado para a vida adulta, preservando 
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 
formação de guerreiros e habilidades especiais, como arco e flecha, destacando 
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 
tratativas de oficialização de sua presença no grupo de pesquisa. 

Na fase inicial de “Observação Participante” e na etapa pré-iconográfica, 
quando da introdução do pesquisador no universo da pesquisa, isto é, no 
seu próprio território, na sua própria cultura e área indígena e encontrando 
dificuldades em desenvolver suas atribuições, pelo próprio caráter inovador 
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) 
e registro de entrevistas em áudio, fotografias e vídeos das brincadeiras mais 
representativas entre as desenvolvidas na Terra Indígena(TI) Laklanõ-Xokleng, 
resultando em duas exposições presenciais, com “expografias” específicas 
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 QRCode da Università di Foggia/Itália realizou três meses de 
trabalhos na Ala de Pesquisa como estagiária doutoranda e em visita à TI, com 
a equipe, apresentou a experiência em encontros científicos internacionais.

Enfim, a exposição de fotografias da cultura lúdica Xokleng “Crianças 
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 
equipe das diferentes Alas do Museu do Brinquedo, foi montada no Hall da 
Reitoria/UFSC de 13/03 a 14/04/2019, e o contato entre os visitantes, estudantes 
de outros cursos e outras escolas e “parentes” indígenas, deu-se através de uma 
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 
no brincar do que diferenças, resguardando suas especificidades que podem 
sim encaminhar para diferenciações, ainda que não aparentes, mas destacando 
as especificidades existentes, como por exemplo entre diferentes tribos de uma 
mesma etnia.
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3 AMPLIANDO O REPERTÓRIO 

Cabe destacar os elementos particulares presentes na série Meninos de 
Brodowski, de 1946: “A série retratou crianças em estado de pobreza, o que 
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 
sorrindo” diz João Candido Portinari (2021). E continua, “A obra de Portinari 
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

Apelidado como “o menino de Portinari”, Arduíno deixou o depoimento 
de quando foi retratado: em 1946, quando tinha sete anos e brincava na rua, 
Portinari o chamou e pediu que sentasse num banco no quintal e ficasse quieto 
durante uns 10 minutos. Na época, “doido por voltar a jogar bola com os amigos, 
nem tinha curiosidade de ver o desenho pronto”. “Eu lavava os pincéis dele só 
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.

O episódio, que hoje o consagra com apelidos como “o menino de 
Brodowski” ou “o menino de Portinari” na fila do banco ou no supermercado, 
ocorreu em 1946. Antes de viajar a Paris, onde realizaria sua primeira 

Figura 16 - 
Fotografia de Rodolfo Tiengo/
G1. Arduíno Heitor Morando. 

Retratado por Portinari em 
1946. 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 
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.

Nas figuras dos meninos em sua maioria descalços, trajes simples e de 
ossatura tipicamente desproporcional, o pintor conseguiu mesclar os símbolos 
de suas memórias pessoais com influências clássicas. O convite para ser 
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 
tarde para ser desenhado. “Eu vinha muito à casa dele. Até que um dia ele me 
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 
para a posteridade. “Eu sou o único vivo. (...) Não tenho palavras para comentar. 
Hoje é uma satisfação enorme, mas naquela época eu não ligava, só queria saber 
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 
brincadeiras: “soltar pipa, andar descalço, jogar bola, temer fantasma e 
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) 

Ou nas suas próprias palavras: “Não tínhamos nenhum brinquedo 
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).

4 OUTRAS HISTÓRIAS: Decolonizando o brincar

Em tempos aproximados – Hans Staden, 1570 (Alemanha) e Tiziano, Vecellio 
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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baseado em montagem cinematográfica, enquanto estratégia metodológica que 
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, 
na iconografia europeia, através de um sinal de infância no Renascimento 
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.  
A adoração de vênus, 

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

Disponível em: 
https://commons.wikimedia.

org/wiki/File:Ofrenda_a_
Venus.jpg  

Acesso em: 15 jul. 2021.
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No meio das cenas de brincadeiras da época, “rola” sempre a maior 
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).

Um “mãos ao alto” que, guardadas possíveis e corretas observações de 
diferenças datadas e “espírito do brincar”, nos aproxima da experiência lúdica 
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 
(à frente) e Dudirewa (atrás) durante torneio de flecha na aldeia Maitxiri/Tuba 
Tuba, em 2009.
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Figura 18 -
Foto Paula Mendonça/

ISA, 2009. Disponível em: 
https://img.socioambiental.

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 
Terena, Xerente (os anfitriões, do Tocantins), Bororó Boe (Mato Grosso), Asurini 
(Pará), Pataxó (Bahia), Canela (Maranhão), Kaingang (Paraná), kyaipó (planalto 
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 
cultural universal, e respeitando as especificidades culturais.

E se é realmente como as pesquisas apontam, que só a partir do Século 
XVI encontramos uma documentação significativa para trazer à luz uma 
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.
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Figura 19 - Lucas Cranach. 
Caritas, (1535-1545), 
56,3 cm x 36,2 cm. 

Disponível em:  
https://pt.m.wikipedia.

org/wiki/Ficheiro:Lucas_
Cranach_d.%C3%84._-_Caritas_
(National_Gallery,_London).jpg 

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 
século e conservado na National Gallery de Londres, traz o título CHARITAS no 
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 
reforça a comparação entre as duas “mães”: seus olhares convergem, seus braços 
se unem para formar a diagonal do quadro e o bebê humano encontra um eco e 
uma resposta simbólica na boca. A riqueza da significação de tal tela não se esgota 
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 
significados em uma obra da primeira metade do século XVI não escapará a 
ninguém. (MANSON, 1982, p. 531).
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Figura 20 -  Pieter Bruegel.  Jogos 
infantis, (1560), 118 cm x 161 cm. 
Disponível em:  https://labedu.
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 Brincadeiras Infantis (1560), com o mesmo tema, o 
brincar de boneca, entre 86 brincadeiras mapeadas por J.P. Vanden Branden, 
apresenta um discurso não mais intimista, mas que reflete um verdadeiro estudo 
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 
curioso constatar que Bruegel é o primeiro pintor flamengo a ter 
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, 
que bem poderia ser uma “boneca santa”. (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: https://super.abril.
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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5 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 
e que constitui parte de seu fascínio. Mas existem momentos significativos que 
expressam as suas trajetórias. (PIACENTINI, 1995, p. 159-227). Chega até nós 
como figurinha humana derivada das palavras do grupo Pupa 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 
faraônico e que as figuras mais antigas são as de madeira, de terracota e de 
marfim que apresentam articulações móveis nos braços e pernas e são datadas 
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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exercendo e influenciando as crianças no Século XX e, a grande indagação é 
como será no Século XXI.

Ela – Barbie, os Super Heróis, a Happy Style, as bonecas Reborn, a 
querida e amada boneca de pano, as fabricadas pela Antroposofia por idade 
e material natural e significativo, as presentes e as imaginárias, constituem o 
universo do brincar de boneca, gesto infantil de incalculável significado para 
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 
representação da figura humana e suas modificações ao longo dos séculos, 
numa historiografia da infância: podemos pontuar desde civilizações antigas, a 
exemplo da boneca de Crepereia Triphaena (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 
algumas semelhanças de DNA, “ocultado” ou mais ameno, desconhecido pelos 
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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5.1 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 
espelhos de prata e dois pequenos pentes de marfim, além de dois anéis unidos 
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 Crepereia 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, Crepereio Euhodo, sepultado ao seu lado. 

Ainda se pode dizer que o vestido encontrado fossilizado poderia representar 
as roupas da boneca de Crepereia, pois fontes literárias, como Ateneo de Naucratis 
no “O banquete dos eruditos IX” apresenta Safo, poeta grega da cidade de Mitilene 
da Ilha de Lesbos, no mar Egeu, no século V a.C., mas estudiosos consideram 
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Figura 22 - A boneca de Crepereia 
Triphaena. Disponível em: 

https://i.pinimg.com/originals/ 
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 
minhas bonecas. Eu, Safo, dedico a ti, “este precioso dom”. (PIACENTINI, 1995, 
p. 168 e Anexo 4).11

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.

Um exemplo na literatura nos é possibilitado por Victor Hugo  
(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).

[...] “Cosette saiu segurando o balde, um tanto abatida e temerosa, 
não pode conter-se e tirar os olhos daquela boneca prodigiosa, 
em direção à “senhora”, como lhe chamava. Faltou-lhe a 
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 
afirma 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 
Rainha ou ao menos uma Princesa, para possuir uma “coisa” 
como aquela. Contemplando o belo vestido rosa e os cabelos tão 
bem penteados pensava: “como deve ser feliz esta boneca!”. O 
seu olhar não podia desgrudar daquela fantástica visão. Mais ela 
olhava, mais ficava fascinada, na ilusão de encontrar-se na porta 
do paraíso. Dispostas atrás da grande boneca, estavam outras, 
que lhe pareceram tantas fadas”. (GICCA PALLI, 1990, p. 52-53).

5.2 E... BONECAS EM PORTINARI?

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

Todos os figurantes da Paz 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 
pode ser Eumênides, que as Fúrias já se transfiguraram. Não há 
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dúvidas. Só pode ser as Eumênides, entre as moças e os meninos 
de Brodósqui.12 (COISAS DE ADA, blogspot, 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 
inspiração para diversas telas de seu avô, “sempre cheia de carinhos com seus 
animaizinhos” (COISAS DE ADA, blogspot, 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/ Desconfiança e os males.../ A luz refletida 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 filas 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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5.3 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 
uma representação eterna, confirmando o “aguçando o nosso olho sensorial”, 
levando-nos a “experimentar o que não vemos”, numa demonstração possível 
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-
iconográfica, análise iconográfica e interpretação iconológica), mas acrescido da 
situação específica da Proposta Portinari/2019 e de uma pedagogia da imagem 
criada com ênfase em Didi-Huberman (ARRIGONI et al., 2008), levando-nos 
a conferir a presença da boneca na obra de Portinari, considerado o “salto de 
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: https://www.

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. 
 Retrato de Denise, 1960,  

8,8 cm x 6,2 cm.  
Disponível em: http://www.

portinari.org.br
 Acesso em 08 Ago. 2021

Figura 25 - Candido Portinari. 
Retrato de denise, 1961, 
35 cm x 25 cm. 
Disponível em: http://www.
portinari.org.br
Acesso em 08 Ago. 2021

http://www.portinari.org.br/#/acervo/obra/23/detalhes
http://www.portinari.org.br/#/acervo/obra/23/detalhes
http://www.portinari.org.br/#/acervo/obra/23/detalhes
http://www.portinari.org.br/#/acervo/obra/23/detalhes
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Figura 26 - Candido Portinari. 
Denise com carneiro branco, 1961, 

61 cm x 50 cm. 
Disponível em: 

http://www.portinari.org.br
Acesso em 08 Ago. 2021.

http://www.portinari.org.br/#/acervo/obra/23/detalhes
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Figura 27 - Candido Portinari. 
Denise em pé junto a mesa, 1961, 

55 cm x 46 cm. 
Disponível em: 

http://www.portinari.org.br/
Acesso em 08 Ago. 2021.

http://www.portinari.org.br/#/acervo/obra/23/detalhes
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Figura 28 -Candido Portinari.  
Retrato de Denise, 1961, 

28 cm x 19 cm. 
Disponível em: http://www.portinari.org.br/

Acesso em 08 Ago. 2021.

Figura 29 - Candido Portinari.  
Denise com gato, 1961, 
36,7 cm x 26,7 cm. 
Disponível em: http://www.portinari.org.br/
Acesso em 08 Ago. 2021.

http://www.portinari.org.br/#/acervo/obra/23/detalhes
http://www.portinari.org.br/#/acervo/obra/23/detalhes


133

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 
para ultrapassá-lo, então ela se torna uma “imagem autêntica” 
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 
leitura crente, nem tautológica, fechada ou específica” (CASTRO, 
2014, p. 24).

[...] mas adequada à situação específica e, ao assim proceder, alcança o 
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). 

Didi-Huberman, citado por Castro (2014), nos permite perceber que, mesmo 
ausente na obra levada de Brodowski para Campeche, a boneca aparece no 
imaginário das crianças, representada no mural: existe e “nos olha”.

De passatempo para os gregos e romanos, com especificidades próprias, 
mas como princípio educativo de evocação de proteção dos deuses e deusas na 
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Figura 30 - Foto Lauryn Quadros. 
Muro pintado pelos escolares 
da Escola Brigadeiro Eduardo 

Gomes, Campeche,  
Florianópolis, 2019.



135

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 Quattrocento, quando a infância foi inventada 
com as características que chegam até os nossos dias, esses princípios são 
significativos para o entendimento da formação do ser humano. 

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 
entrega sua boneca a deusa Afrodite: “Ó Afrodite, não desdenhes o leve véu 
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 
a sua boneca, repetindo, como fios da mitologia, as cenas seculares de brincar 
com suas bonecas e pode estar aí, neste gesto quase eterno o entendimento do 
diálogo: “Do que brincas? De nada. E como é brincar de nada? É brincar de 
tudo, oras!”. (PIACENTINI, 1995, p. 224).

Concluindo, as brincadeiras de Portinari, a boneca de Crepereia Triphaena, 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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PORTINARI, WALTER BENJAMIN: um 
pouco de loucura, outro tanto de infância 
em o alienista

Alexandre Fernandez Vaz

RESUMO: Machado de Assis publicou no final do século dezenove uma novela 
chamada O Alienista, uma sátira sobre o cientificismo, em especial em sua versão na 
Psiquiatria. Localiza a trama em Itaguaí, cidade próxima ao Rio de Janeiro, capital da 
Corte de Pedro II. Lá, o Dr. Simão Bacamarte constrói uma casa para abrigar pessoas 
que considera, segundo critérios que vê como científicos, loucas. Seu compromisso é, 
antes de tudo, com o desenvolvimento da ciência sobre todas as coisas. Se o texto é 
satírico, o espírito é crítico e ganha um aliado importante em Candido Portinari, que 
ilustra uma das edições do livro tornando-se coautor daquela peça. Isso acontece pela 
potência que os desenhos agregam ao material, intensificando texto e imagem como 
expressões formais da experiência histórica. A reflexão encontra em Walter Benjamin 
um aliado importante, fazendo ver a aproximação entre infância e loucura como dois 
dos outros da razão, condições que lhe escapam e que ela procura obsessivamente 
dominar.
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Walter.

doi.org/10.55427/atelie.978-65-990871-1-0.003

http://www.doi.org/10.55427/atelie.978-65-990871-1-0.003


139

MACHADO DE ASSIS, CANDIDO PORTINARI, WALTER 
BENJAMIN: A LITTLE BIT MADNESS, SOME CHILDHOOD 
IN THE ALIENIST

ABSTRACT: At the end of the nineteenth century, Machado de Assis 
published the novel The Alienist, a satire on scientism, especially in 
its version in Psychiatry. Machado places his fable in Itaguaí, in the 
neighborhood of Rio de Janeiro, capital of the Court of Pedro II. Dr. Simão 
Bacamarte builds a Hospice to house people he considers, according to what 
he sees as scientific, mad. His commitment is, above all, the development 
of science. While the text is satirical, the spirit is critical and gains an 
important ally in Candido Portinari, who illustrates one of the editions 
of the book, becoming the co-author of that piece. This happens because 
of the power that the drawings add to the material, intensifying text and 
image as formal expressions of historical experience. The chapter finds 
in Walter Benjamin an important ally, showing the closeness between 
childhood and madness as two others of reason, experiences that escape of 
reason and that it obsessively seeks to dominate.

KEYWORDS: Machado de Assis. Portinari, Candido. The Alienist. 
Infância. Benjamin, Walter

MACHADO DE ASSIS, CANDIDO PORTINARI, WALTER 
BENJAMIN: UN POCO DE LOCURA, UNA PEQUEÑA 
INFANCIA EN EL ALIENISTA

RESUMEN: En fines del siglo XIX Machado de Assis publicó una novela 
llamada El Alienista, una sátira sobre el cientificismo, especialmente en su 
versión psiquiátrica. La trama se ubica en Itaguaí, ciudad cercana a Río 
de Janeiro, capital de la Corte de Pedro II. Allí, el Dr. Simão Bacamarte 
construye una casa para albergar a las personas que considera, según 
criterios que considera científicos, locas. Su compromiso es, sobre todo, 
con el desarrollo de la ciencia. Si el texto es satírico, el espíritu es crítico 
y gana un aliado importante en Cândido Portinari, quien ilustra una de 
las ediciones del libro, convirtiéndose en coautor de esa pieza. Esto sucede 
por el poder que los dibujos aportan al material, intensificando el texto 
y la imagen como expresiones formales de la experiencia histórica. La 
reflexión encuentra en Walter Benjamin un aliado importante, mostrando 
la aproximación entre la infancia y la locura como dos de los otros de 
la razón, experiencias que le escapan a la razón instrumental y que ella 
busca obsesivamente dominar.

PALABRAS-CLAVE: Machado de Assis. Portinari, Cândido. El 
Alienista. Infancia. Benjamin, Walter.

TRADUÇÃO E REVISÃO: próprio Autor.
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1 CIDADE-FICÇÃO E BRASIL MODERNO

Eram furiosos, eram mansos, eram monomaníacos,  
era toda a família dos deserdados do espírito.  

Ao cabo de quatro meses, a Casa Verde era uma povoação.  
(O Alienista).

No final do Segundo Reinado os cariocas puderam durante alguns meses 
acompanhar o desenrolar de uma novela que vinha aos poucos sendo publicada 
em uma revista semanal. Seu tema era algo inusitado, ainda que não longe da 
realidade da Corte do Rio de Janeiro. Nela lê-se que no Brasil Colônia a cidade 
de Itaguaí, no interior fluminense, recebia um cientista, figura profissional 
relativamente nova no universo brasileiro e algo estranha ao seu imaginário, 
fruto da empresa modernizadora de Dom Pedro II. O Museu Nacional, o Jardim 
Botânico, a Academia Brasileira de Letras, a Floresta da Tijuca, a tudo isso se 
juntava a ciência, incipiente entre nós, mas presente, em especial, nas tentativas 
de reproduzir aqui os modelos europeus de pesquisa, não só com a anuência, 
mas, como mostra Ana Carolina Vimieiro Gomes (2013), com o empenho do 
próprio Imperador, que assumia o epíteto de primeiro cientista brasileiro.

Entravam em disputa, portanto, modelos de racionalidade, com vantagem 
para o cientificismo, tão presente no século dezenove. Basta dizer que foram 
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tempos de Sigmund Freud, Charles Darwin, Karl Marx, e que formaram, entre 
tantos outros, Max Planck, Alexander Fleming, Max Weber. No que diz respeito 
ao Brasil, o país viu o positivismo aportar em suas terras, é certo que mais em sua 
dimensão política que científica, ao contrário da vizinha Argentina (LOVISOLO, 
2000). Ao mesmo tempo em que a Modernidade se estabelecia de forma 
acelerada entre nós, convivíamos com a escravidão. Esse contraste, como mostra 
Roberto Schwarz (2014), foi conciliado de forma vantajosa para o capitalismo 
em formação nessa sociedade que logo seria formalmente republicana. 

Não era pouco o poder médico na segunda metade do século dezenove, poder 
que se ocupa da saúde pública, mas que se estrutura como ordenamento social 
e que, no período pós-escravidão, será responsável pelos intentos higienistas 
e eugênicos de embranquecimento da nação. A presença médica atingia outras 
dimensões, fazendo com que seus artífices atuassem, inclusive, como moralistas. 
É no interior desse complexo contexto que chega uma ciência aplicada das mais 
importantes para a Modernidade, a Psiquiatria, processo que se materializa na 
fundação do Hospício Pedro II, no Rio de Janeiro, em 1841. A instituição seguia as 
orientações do que havia de mais bem estabelecido à época, cujas teorias, regras 
e procedimentos deveriam corresponder ao que fora ditado por Philippe Pinel e 
Jean-Étienne Esquirol. Nesse movimento encontramos Itaguaí, cidade escolhida 
por Machado de Assis para sediar um invento literário. Ele já era então um escritor 
conhecido e reconhecido que se tornaria não apenas famoso, mas um dos mais 
importantes da língua portuguesa dos dois lados do Atlântico. 
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Em O Alienista, Machado amalgama a experiência social da presença da 
ciência e da medicina em forma literária. O tom é de sátira, o que não impede o 
leitor de hoje, mais bem o contrário, interpretar algo daquele tempo que coube 
ao Bruxo do Cosme Velho viver. Faz isso mesmo localizando a trama, ainda 
que vagamente, no período do Brasil Colônia, movimento com o qual garante o 
distanciamento necessário para não se atritar, mais do que devia, com as esferas 
de poder1. Lembre-se de o quanto os saberes médicos foram – como ainda são – 
importantes para as políticas públicas e para as prescrições comportamentais na 
segunda metade do século retrasado, processo que não se deu sem resistências. 
A título de exemplo vale destacar que poucos anos depois de lerem O Alienista, 
os moradores da capital do Império viveram, em novembro de 1904, a Revolta da 
Vacina, resistência frente à imposição da imunidade antivariólica imposta pela 
ciência representada pelo médico Oswaldo Cruz e referendada, já em registro 
republicano, pelo prefeito Pereira Passos e pelo presidente Rodrigues Alves.

Essa sátira sobre um lado obscuro da razão – lado que ela pretende que seja 
algo fora dela, mas que lhe guarda porção interna, como infamiliar (Unheimlich) 
– e sua radicação social é o fio que conduz esta reflexão. Ela ganha, no entanto, um 
aliado, Candido Portinari. O grande artista ilustrou, em 1948, uma das edições 

1  Devo essa ideia à leitura de John Gledson (2014).
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de O Alienista2, dotando-a de um conjunto de expressões gráficas que não apenas 
corroboram o texto escrito, mas ampliam e potencializam a imaginação do leitor 
com seus traços ora finos e emaranhados, ora volumosos e sombrios, teias que 
mimetizam as confusões que em Itaguaí não são propriamente mentais, mas 
políticas e sociais. 

Nas próximas páginas comento aspectos desse breve livro, privilegiando o 
texto, mas considerando os desenhos de Portinari, que oferecem sabor, forma 
e substância a O Alienista. Faço isso observando um aspecto central na obra do 
grande artista, que é a infância, menos como tema, que lhe foi contumaz, e mais 
como método. É na forma de jogo – dimensão fundamental da arte – que as 
ilustrações emergem nas páginas do livro, jogo entre imagem e texto, loucura e 
sanidade, voz e fala, jogo que zomba do cientificismo sem se desfazer da ciência. 

2 ESPÍRITO DO TEMPO

Machado de Assis, assim como faria com tantas de suas obras, inclusive 
Memórias póstumas de Brás Cubas, publicado ao mesmo tempo em que O Alienista 
saía em livro de compilação (fins de 1882), captura o espírito do tempo ao lhe 
oferecer expressão literária. O Dr. Simão Bacamarte é o personagem central 
da trama em Itaguaí, o cientista e médico que vem da Europa, de onde traz 

2  Trabalho com a bela recente edição de O Alienista, publicada pela Antofágica em 2019, que retoma as 
ilustrações de Portinari. O artista também ilustrou uma edição de Memórias póstumas de Brás Cubas, do 
mesmo Machado de Assis, além de inúmeras outras obras.
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importantes conhecimentos – boa parte deles da sabedoria dos árabes, que 
durante tantos séculos ocuparam o que hoje são Portugal e Espanha – sobre a 
alma humana, passível não mais de possessão por espíritos malignos ou alvo de 
feitiços bruxólicos, mas de doença e, portanto, de cura. 

O médico desprezara convites para permanecer na Europa, recusara 
polidamente a capital da Colônia e, sob as bênçãos do Vice-rei, instalara-se na 
terra natal, dando graça ao compromisso com ela e, acima de tudo, com a ciência. 
Os conhecimentos de ordem científica são, portanto, vistos como universais, 
invariáveis na classificação de toda a espécie humana, pelo menos até que a 
própria pesquisa mostre que há algo novo, a corrigir ou mesmo a refutar o 
conhecimento anterior. O que vale para Coimbra igualmente deve ser aplicado 
na província do Rio de Janeiro.

Se o compromisso do douto não é pequeno, tampouco é a pretensão: fazer 
uma grande obra para a humanidade. Afinal, como Simão Bacamarte explica a 
um de seus convivas, o espírito humano seria uma “vasta concha”, da qual se 
deveria extrair a “pérola”, “(...) que é a razão; por outros termos, demarquemos 
definitivamente os limites da razão e da loucura. A razão é o perfeito equilíbrio 
de todas as faculdades; fora daí insânia, insânia e só insânia” (O Alienista, 
MACHADO DE ASSIS, 2019a, pos 331)3. Que possa ficar muito claro, o objetivo 
é chegar aos liames da clara distinção entre razão e loucura, localizar a exata 

3  Doravante citado por OA seguido da posição (pos) na edição em E-book. 
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fronteira entre uma e outra condição. Nada mais razoável, nesse sentido, que o 
doutor pesquisador carregasse em seu nome o signo que representa uma arma 
poderosa. A ciência chegava, como destaca Kátia Muricy (1996), na segunda 
metade do século dezenove para ferir de morte as crendices, instalando o espírito 
Moderno nos domínios da nação.

É uma das marcas da Modernidade – como época histórica, mas, 
principalmente, como experiência social – a instituição do espírito científico como 
sua alma e mentalidade, ao menos no que se refere às suas elites e à instituição de 
políticas públicas. Passa-se, explica Olgária Matos (1987), do desejo de vidência 
para o de evidência, ou seja, já não se pretende saber de um futuro vislumbrado 
por atos mágicos, mas de uma previsão do que poderá acontecer, por meio 
de teorias e instrumentos racionais que aferem causa e efeito, regularidade 
e exceção. À sua maneira, Michel Foucault (1975) mostra, em As palavras e as 
coisas, como o Medievo constrói suas formas de saber por meio da instituição 
e do reconhecimento de semelhanças. Desta forma, já não é a alquimia que 
importa, mas a química; a astronomia, deve substituir a astrologia, uma vez que 
não é mais o caso de crer em um conhecimento que se dá por assemelhamento, 
mimético, simpático, mas de confiar na capacidade de um sujeito que conhece, 
à distância, um objeto. Essa cisão entre sujeito que pode conhecer e objeto que 
deve ser conhecido é fundante da razão e de sua aplicação prática moderna, que 
é a ciência. O livro de Machado constrói a saga do Dr. Bacamarte como uma 
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caricatura, ainda que o exagero dos traços sirva antes para dar luz à realidade 
do que levar à inverossimilhança. O tom é correspondente ao que se advoga 
para o fazer científico, sendo eloquente e afirmativo. O cientista professa um 
modelo que se apresenta, senão na melhor ciência, nas crendices que ela carrega, 
ao corresponder à certa ordem de pensamento que se coloca, muitas vezes, no 
esquema simplista segundo o qual se o método científico (que seria único) está 
corretamente aplicado, então encontraremos a verdade. Não se trata, portanto, 
de rechaçar o que é científico e racional, mas de fazer-lhe, como Max Horkheimer 
e Theodor W. Adorno (1997) o realizariam, em chave dialética, décadas depois, 
a crítica interna ao observar seu movimento. Essa crítica, no entanto, deve ser 
feita no interior do domínio racional, como fazem tanto Machado quanto os 
frankfurtianos, sem visitar âmbitos exotéricos.

No entanto, a passagem de um domínio ao outro, do pensamento mágico 
ao iluminista, por assim dizer, não é mecânica, tampouco abrupta, tendo sido, 
e continuado sendo, um processo, mais que uma cisão repentina. Afinal, já 
havia algo de racionalidade na magia, assim como uma dimensão mitológica 
na razão, segundo lemos em Dialética do esclarecimento, dos já mencionados 
Horkheimer e Adorno (1997). Ademais, Walter Benjamin (1985), em suas lições 
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radiofônicas para crianças4, descreve – amparado em seus estudos sobre o 
barroco (BENJAMIN, 2018) – como na Europa profunda o conhecimento visto 
como de bruxaria se mescla ao da ciência na lenta passagem do Medievo para 
o Moderno. No Brasil, por seu turno, isso foi muito mais radical, já que, sob a 
chave de uma história universal tão em voga (ainda hoje, aliás), estaríamos sob 
atraso no século dezenove, de maneira que adiante se demandaria a aceleração 
do processo.

É nesse movimento que a possessão demoníaca e outros perigos mágicos 
são suplantados pela concepção de doença mental. Já não se trata de algo exterior 
e invisível que acometeria o indivíduo tomando-o e levando-o à desestruturação 
de sua persona, mas é ele mesmo que vê instalada a insanidade que, como 
doença, repita-se, é passível de cura, seja neste tempo ou mais adiante. Isso tudo 
ganha estrutura institucional, tanto porque a ciência é o saber que se instala 
com a força avassaladora da Modernidade, quanto porque se materializa em 
universidades, laboratórios, clínicas e hospitais. A generalidade do exemplar 
ganha protagonismo em relação à particularidade do singular. É por isso que para 
o Dr. Bacamarte será tão importante, como destacado logo mais, a classificação 

4  Walter Benjamin é um autor que se ocupou de muitos temas e produziu em diferentes gêneros textuais, entre 
eles, o programa radiofônico infantil. Em uma série que se estendeu entre 1927 e 1933, em rádios de Berlim 
e Frankfurt, Benjamin se dirigiu diretamente às crianças, explicando-lhes, entre outros temas – as formas de 
conhecimento, a luta de classes, a urbanização, as relações Norte e Sul, a história, os excluídos etc. –, e sempre 
respeitando a inteligência e a autonomia dos pequenos, os irregulares percursos da razão e da Modernidade. 
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e subclassificação das diversas moléstias mentais, assim como dos tipos e a 
intensidade das afecções. Também era preciso destinar atenção, evidentemente, 
aos novos episódios ainda desconhecidos pela ciência, aqueles que fazem com 
que ela se expanda, refute suas velhas convicções e formule novas teorias.

De forma irônica, Machado constrói um relato literário sobre esse processo 
em sua instalação na periferia do capitalismo, para lembrar aqui o título do 
importante livro de Roberto Schwarz (2012). Trata-se, portanto, não de pensar 
sobre o Brasil como um fora-do-Moderno, mas como parte desse fluxo, em 
simultaneidade global (CLAUSSEN, 2005) que lhe dá sustentação. O Dr. 
Bacamarte funda em Itaguaí a Casa Verde, um hospital psiquiátrico para tratar 
dos doentes mentais, mas, principalmente, para realizar suas pesquisas sobre a 
loucura. Não é pouco, portanto, como já dito acima, o que pretende o homem 
de ciência. Sobre seu intento e seus desdobramentos, viravoltas, personagens, 
motivações e consequências, sabemos pela leitura do folhetim.

Para Simão Bacamarte, tudo deve se curvar à ciência, o que inclui qualquer 
tipo de afecção que sugira a fuga do controle e da classificação. Em um momento 
de sua trajetória de crescente radicalização de discursos e práticas, ele pretende 
poupar as namoradas, mas levar à Casa Verde as namoradeiras, moças que 
decerto estariam acometidas por uma mania. Sua própria condição de sujeito é 
posta inteiramente, e de forma obsessiva, à serviço da ciência, de modo que não há 
propriamente lugar para amor que não seja aquele destinado ao conhecimento, 
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o que não livra sequer o próprio casamento, senão o contrário. Perguntado 
sobre os motivos que o levaram a escolher Dona Evarista como esposa, o Doutor 
responde que ela: 

[...] reunia condições fisiológicas e anatômicas de primeira ordem, 
digeria com facilidade, dormia regularmente, tinha bom pulso, 
e excelente vista; estava assim apta para dar-lhe filhos robustos, 
sãos e inteligentes. Se além dessas prendas, – únicas dignas 
da preocupação de um sábio, D. Evarista era mal composta de 
feições, longe de lastimá-lo, agradecia-o a Deus, porquanto não 
corria o risco de preterir os interesses da ciência na contemplação 
exclusiva, miúda e vulgar da consorte (OA, pos. 90).  

Talvez não seja, então, o caso de se falar de amor, mas de obsessão, visto 
que a rigidez frente ao objeto (de conhecimento, de desejo) não combina com o 
primeiro. O amor demanda uma entrega, um perder-se na intensidade da relação 
com o outro, que a calcinada aproximação-repulsão entre sujeito e objeto não 
pode tolerar. Os sentidos enganam, os humores distraem, os afetos perturbam: 
é o que aprendemos com a entronização do cartesianismo vulgarizado. 

Se a ciência está acima do erotismo e imanta toda a libido de Simão 
Bacamarte, é ao método que se destina a devoção do cientista, explica o Doutor, 
que é superior a tudo e infinita: 

Trata-se de cousa mais alta, trata-se de uma experiência científica. 
Digo experiência, porque não me atrevo a assegurar desde já a 
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minha ideia; nem a ciência é outra cousa, Sr. Soares, senão uma 
investigação constante. Trata-se, pois, de uma experiência, mas 
uma experiência que vai mudar a face da terra. A loucura, objeto 
dos meus estudos, era até agora uma ilha perdida no oceano da 
razão; começo a suspeitar que é um continente (OA, pos. 338).  

Experiência científica que é experimento, não aquela experiência (Erfahrung) 
que, como sugere Walter Benjamin (2015), sedimenta-se em cada um ao afetar 
e deixar-se afetar pelo mundo em que vive, considerando a inexatidão dos 
sentidos e os labirintos do desejo. Então, para Simão Bacamarte, não se trata de 
narrar o que foi visto e vivido com intensidade, ou ouvido de outros narradores, 
mas de dizer sobre o objeto em seus contornos estando, distante dele, com a 
expectativa, no limite sempre malograda, de encontrar a total objetividade que 
não teria interferência do sujeito.

Por isso o conhecimento do Doutor jamais pode ser errático, senão que 
precisa do desencontro entre sujeito e objeto, do radical afastamento entre 
ambos. Qualquer forma de mimese, de mescla, de respeito por parte do sujeito 
pela integridade do objeto, deve ser proscrita. Dessa forma, para levar a cabo 
seu projeto, o cientista não pode deixar de escarafunchar cada caso ou exemplo, 
classificando e nomeando pessoas, episódios, como deve ser a ciência que 
coisa nenhuma deve deixar fora, a nada e ninguém deve considerar como não 
conhecível. É nesse sentido que Horkheimer e Adorno (1997) consideram o 
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iluminismo totalitário, em sua intolerância com qualquer que seja o ato, objeto, 
pessoa, que não permita ser classificado e, portanto, dominado. É assim que 
procede o médico:

Uma vez desonerado da administração, o alienista procedeu a uma 
vasta classificação dos seus enfermos. Dividiu-os primeiramente 
em duas classes principais: os furiosos e os mansos; daí passou 
às subclasses, monomanias, delírios, alucinações diversas. 
Isto feito, começou um estudo aturado e contínuo; analisava 
os hábitos de cada louco, as horas de acesso, as aversões, as 
simpatias, as palavras, os gestos, as tendências; inquiria da vida 
dos enfermos, profissão, costumes, circunstâncias da revelação 
mórbida, acidentes da infância e da mocidade, doenças de outra 
espécie, antecedentes na família, uma devassa, enfim, como não 
faria o mais atilado corregedor. E cada dia notava uma observação 
nova, uma descoberta interessante, um fenômeno extraordinário. 
Ao mesmo tempo estudava o melhor regime, as substâncias 
medicamentosas, os meios curativos e os meios paliativos, não 
só os que vinham nos seus amados árabes, como os que ele 
mesmo descobria, à força de sagacidade e paciência. Ora, todo 
esse trabalho levava-lhe o melhor e o mais do tempo. Mal dormia 
e mal comia; e, ainda comendo, era como se trabalhasse, porque 
ora interrogava um texto antigo, ora ruminava uma questão, e 
ia muitas vezes de um cabo a outro do jantar sem dizer uma só 
palavra a D. Evarista. (OA, pos. 227). 
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Isso vale também para o desdobramento sanitário no trato com os pacientes, 
divididos espacialmente em classes na casa de alienados. Classificações 
correspondentes a comportamentos diversos, já que por meio deles se revela a 
extravio da razão.

Os alienados foram alojados por classes. Fez-se uma galeria de 
modestos, isto é, os loucos em quem predominava esta perfeição 
moral; outra de tolerantes, outra de verídicos, outra de símplices, 
outra de leais, outra de magnânimos, outra de sagazes, outra de 
sinceros, etc. Naturalmente, as famílias e os amigos dos reclusos 
bradavam contra a teoria; e alguns tentaram compelir a câmara 
a cassar a licença. A câmara, porém, não esquecera a linguagem 
do vereador Galvão, e se cassasse a licença, vê-lo-ia na rua, e 
restituído ao lugar; pelo que, recusou. (OA, pos. 1110).

3 LOUCURA E INFÂNCIA, COMO UM ARREMATE

Entre 1929 e 1931, Portinari viaja pela Europa financiado por uma bolsa que 
ganhara como prêmio pela excelência de sua participação na 35ª Exposição Geral 
de Belas Artes, em 1928, no Rio de Janeiro. Viagem de formação fundamental 
para o artista, foi uma pena que nesse giro por Itália, Espanha e França, não 
tenha encontrado Walter Benjamin, que também deambulou por esses países. 
Isso vale principalmente para a França, cuja capital era costumeiramente 
visitada pelo berlinense, e onde fixaria residência a partir de 1933, quando se 
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tornou impossível permanecer na Alemanha tomada pelas forças nazistas. Fica 
para imaginação – exercício tão rico realizado por um e por outro – o encontro 
que poderia ter acontecido na La Maison des Amis des Livres, na rua do Odéon, a 
livraria de Adrienne Monnier, que era ponto de encontro e refúgio de artistas e 
intelectuais que viviam ou estavam de passagem por Paris.

Portinari e Benjamin, cada um a seu modo, se ocuparam da loucura, mas 
também da infância, ambas experiências de fora-da-razão. As crianças são os 
seres que não falam, ou, quando falam, assim como os loucos, nem sempre 
encontram ouvintes que os levem a sério, que lhes destinem confiança. Frente 
ao tribunal dos homens adultos, são seres tutelados, menores, imperfeitos. Aos 
desarrazoados, a casa de alienados, o hospital psiquiátrico; aos que chegam 
novos neste mundo – como os conceitua Hannah Arendt (1992) –, as creches 
e pré-escolas, as unidades de educação infantil. Na mesma medida em que a 
Modernidade inventou a infância, o fez com a doença mental. Para cada uma, 
destinou um sem-número de dispositivos e saberes, o que inclui as formas 
de correção – porque crianças e loucos são vistos como adultos imperfeitos –, 
colocando ou recolocando cada um no rumo certo da razão. 

A loucura é, no entanto, o momento em que a razão é posta em juízo, o que 
significa que a incerteza, a inexatidão e a insegurança devem ser eliminadas. 
Assim como o louco (e o palhaço), os infantes também ponderam a estreiteza 
da razão instrumental. Não se trata de voltar ao mundo medieval, tampouco 
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de regredir, mas de considerar que há algo de verdadeiro na aproximação 
mimética presente nas artes e nas brincadeiras infantis, entre outros refúgios 
que tal capacidade encontra ainda hoje. Em ambos, a imaginação exerce um 
papel central. 

Benjamin (1969) mostra como as brincadeiras infantis são a imaginação em 
ato, em que as crianças transformam objetos e espaços diversos em brinquedos 
(os instrumentos de brincar, se quisermos traduzir literalmente a palavra alemã 
que os designa, Spielzeugen) e atuam para si mesmas e para os seus companheiros 
em uma situação em que a realidade fica simultaneamente suspensa pelo 
ritual que se desenvolve, ao mesmo tempo em que é reafirmada porque ali se 
realiza algo que, naquele momento, se desenrola seriamente. As brincadeiras 
são experiências estéticas que compõem certa constelação mimética tal como 
elaborada por Benjamin, na qual também a arte se faz presente. 

As ilustrações de Portinari para O Alienista são como uma brincadeira que, 
como convém, são realizadas com seriedade e não apenas completam, mas 
dão movimento ao livro como objeto e à narrativa que o leitor tem nas mãos 
e frente aos olhos, texto e imagem que convidam à leitura ativa. O traço fino 
e os desenhos em que ele aparece emaranhado expressam, por exemplo, uma 
multidão embriagada pela repulsa à Casa Verde, coesa em seus propósitos de 
derrubar a “Bastilha da razão” (OA, pos. 673), como a chamou um vereador 
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que, de tão empolgado com a própria expressão bacharelesca, mudou de lado e 
converteu-se aos revoltosos liderados pelo barbeiro Porfírio.

Enquanto Machado captura o momento chave da Modernidade brasileira, 
aquele do impulso da razão como seu discurso privilegiado – e o que isso traz 
de decorrência irracional –, Portinari expressa graficamente os motivos de O 
Alienista. Com isso, torna-se coautor da novela, não de todas as suas edições 
desde então, mas da que mimetiza o texto em desenho. Walter Benjamin escreveu 
certa vez que: 

O conhecimento de que o primeiro material em que a faculdade 
mimética colocou-se à prova é o corpo humano, deveria ser, para 
a compreensão das origens da arte, mais bem considerado do que 
até hoje foi. Deveríamos perguntar se a mais primeva mímesis 
materializada na dança e na escultura não foi largamente baseada 
na representação de performances dos primitivos humanos 
com os objetos. Os homens da idade da pedra produziram tão 
incomparáveis desenhos de alces simplesmente porque a mão 
que dirigia o instrumento ainda lembrava o arco com o qual ele 
abatera o animal. (BENJAMIN, 2002, p. 253)5.

5  “The knowledge that the first material on which the mimetic faculty tested itself was the human body should 
be used more fruitfully that hitherto to throw light on the primal history (Urgeschichte) of the arts. We should 
ask whether the earliest mimesis of objects through dance and sculpture was not largely based on imitation of 
the performances through which primitive man established relations with these objects. Perhaps Stone Age man 
produced such incomparable drawings of the elk only because the hand guiding the implement still remembered 
the bow with which it had felled the beast.”



156

Pois bem, são os corpos humanos da população de Itaguaí, do Dr. Simão 
Bacamarte e de sua esposa, dos conselheiros municipais, do barbeiro Porfírio, 
do farmacêutico, da população em fúria, daqueles que o Alienista precisa 
encarcerar porque os considera loucos, que são desenhados pelo artista. Esse 
exercício mimético, de jogo que resulta em forma artística, só é possível porque 
como aquele primitivo homem que matou o alce, e com a mesma mão que 
o fez, desenhou o animal abatido, Portinari se deixa fundir com o texto de 
Machado. Fazendo isso, incorpora o impulso irônico e crítico do escritor e, ao 
não o reescrever, desenha. Faz como uma criança, que ao invés de narrar uma 
experiência, joga, realiza novamente, expressando-se pela construção de uma 
imagem em ato.

Tanto a literatura de Machado, quanto os desenhos de Portinari, jogam 
contra o cientificismo. Estão, portanto, na contramão da perspectiva segundo 
a qual à infância e à doença mental se denega a palavra e a autonomia. Criança 
e louco são sujeitos sujeitados, cuja a palavra não deve ser levada em conta, ao 
menos não completamente, sendo objetos permanentes de nossa desconfiança. 
As ilustrações de Portinari mostram outra coisa, pois infirmam essa desconfiança 
na medida em que a arte também compõe um ambiente que não é irracional, 
mas que se coloca contra a razão em sua dimensão instrumental, pois não tem 
a ver só com as ideias claras e distintas – as que querem saber muito bem onde 
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começam a loucura e a infância, onde terminam a razão e a vida adulta –, mas 
com sensibilidades, sentidos. 

A história da civilização é a história do patriarcalismo, da razão, da produção 
daqueles que devem ser sujeitados a ela: mulheres, indígenas, crianças, loucos, 
tudo o que pode escapar e ameaçar o domínio adulto e racional. Portinari, com 
Machado, reforça a perspectiva segundo a qual isso é resultado das relações 
históricas, não do que seria uma natureza humana. É a arte como grande leitora, 
como forma que coagula e transmuta em imaginação as grandes questões do 
tempo. 
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RESUMO: Discutimos neste texto aspectos da estética relacional aplicada a processos 
formativos contemporâneos, em que se busca reunir natureza e cultura em uma 
educação que propõe transformar informação em atitude, em um pacto pela vida. 
Para isso, trazemos em resenha trechos do texto A redescoberta do pertencimento 
à natureza por uma cultura da corporeidade, de Vera Catalão (2011), que tem sua 
pesquisa desenvolvida na perspectiva da ecoformação, juntamente à de (auto)
formação desenvolvida por Gaston Pineau. Assim, traçamos a relação da corporeidade 
com a estética relacional, de apreender através do corpo e seus sentidos, enquanto 
somos mente-corpo no mundo. Propomos a reflexão do percurso da aprendizagem 
por meio da arte e da estética moderna a partir do Projeto Experiências Educativas: 
Infância e Educação do Corpo nas Obras de Portinari, atualizado em direção à estética 
relacional, apresentando conceitos das artes relacional e contextual como possibilidade 
metodológica de um ensino/aprendizagem a partir dos sentidos do corpo.
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FROM PORTINARI’S AUTHORAL ART TO PROCESSUAL 
ART: TOWARDS A RELATIONAL AESTHETICS IN SELF-
ECO-FORMATION OF BODY IN THE SENSES

ABSTRACT: In this text, we discuss aspects of relational aesthetics 
applied to contemporary formative processes, in which we seek to bring 
together nature and culture in an education that proposes to transform 
information into attitude, in a pact for Life. For this, we bring in excerpts 
from the text of Vera Catalão (2011): The rediscovery of belonging to 
nature by a culture of corporeality, which has its research developed in 
the perspective of ecoformation, together with the (self) formation also 
developed by Gaston Pineau. And so we trace the relationship between 
corporeality and relational aesthetics, learning through the body and its 
senses, while we are mind-body in the world. We propose the reflection of 
the learning path through art, of modern aesthetics from the Educational 
Experiences Project: Childhood and Body Education in Portinari’s 
Works, updated in the direction of relational aesthetics, presenting 
concepts of relational as well as contextual art as a methodological 
possibility of teaching/learning from the body’s senses.

KEYWORDS: Relational aesthetics. Ecoformation. Self-formation. 
Portinari. Florianópolis.
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HACIA UNA ESTÉTICA RELACIONAL EN LA AUTO-ECO-
FORMACIÓN DE LA CORPOREIDAD EN LOS SENTIDOS 

RESUMEN: En este texto se discuten aspectos de la estética relacional 
aplicada a los procesos formativos contemporáneos, en los que se busca 
unir naturaleza y cultura en una educación que propone transformar 
la información en actitud, en un pacto por la vida. Para ello, revisamos 
extractos del texto El redescubrimiento de la pertenencia a la naturaleza 
a través de una cultura de la corporeidad, de Vera Catalão (2011), cuya 
investigación se desarrolla desde la perspectiva de la eco-formación, junto 
con la (auto) formación desarrollada por Gaston. Pineau. Así, trazamos 
la relación de la corporeidad con la estética relacional, de la aprehensión 
a través del cuerpo y sus sentidos, mientras somos mente-cuerpo en el 
mundo. Proponemos una reflexión sobre el camino del aprendizaje a través 
del arte y la estética moderna desde el Proyecto Experiencias Educativas: 
Educación Infantil y Corporal en la Obra de Portinari, actualizado 
hacia la estética relacional, presentando conceptos de artes relacionales y 
contextuales como posibilidad metodológica de un proceso de enseñanza / 
aprendizaje. basado en los sentidos del cuerpo.
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1 INTRODUÇÃO

Tudo o que nós vemos, o que nossa visão alcança, é a paisagem. Esta 
pode ser definida como o domínio do visível, aquilo que a vista abarca. 

É formada não apenas de volumes, mas também de cores, movimentos, 
odores, sons etc. (SANTOS, 2008, p. 67-68)

Partimos de certo consenso entre as teorias pedagógicas críticas de que, para 
aprender e ensinar, é preciso “contextualizar, articular saberes e conhecimentos, 
promover relações, reflexões e conexões”. (CATALÃO, 2011, p. 76) para que esses 
processos mobilizem os humanos em sua formação. Abordaremos possibilidades 
ecopedagógicas a partir das concepções de formação que compreendem uma 
educação estética e dos sentidos do corpo. Nos baseamos nos conceitos de 
ecoformação desenvolvido por Gaston Pineau e seu Grupo de Pesquisa em 
Ecoformação (Gref, na sigla em francês) desde 1992 e na abordagem utilizada 
por Vera Catalão (2011) sobre aspectos formativos, e de estética relacional 
(BOURRIAUD, 2009) e de potencial da arte contextual (ARDENNE, 2002), 
visando as possibilidades de reunir natureza e cultura na educação em um pacto 
pela vida.

A partir do pressuposto de que o ensino é mais do que uma transmissão 
de saberes e de informações dos professores para os alunos, e sim, trata de 
processos relacionais com os saberes e os “aprenderes” (CHARLOT, 2000) no 
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contexto de comunidades onde os sujeitos se encontram inseridos, percebe-
se cada vez mais a relação entre aspectos cognitivos, expressões emocionais e 
sociais presentes no processo de aprendizagem, da mesma forma que está “cada 
vez mais difícil separar quem ensina de quem aprende, tal a alteração que os 
processos de aprendizagem operam em seus participantes”. (CATALÃO, 2011, 
p. 76). No texto analisado, Catalão (2011) destaca que Paulo Freire “considera 
que aprender é um ato de encontro entre pessoas” – uma interação – “mediado 
pelo mundo”, tendo como premissa que é preciso aprender a “ler o mundo” 
para que possamos transformá-lo.

Como analogia a essa leitura de mundo, nessa interação com o mundo, 
podemos utilizar os conceitos de paisagem e espaço em Santos (2008, p. 68) para 
situar a necessidade de contextualizar o processo de aprendizagem, em que o 
“espaço é o que anima as paisagens, é onde o movimento social é impresso 
na paisagem”. Pensamos, então, que, ao aprender, conhecemos nosso espaço 
e afinamos nosso olhar sobre a paisagem, que abriga o espaço onde nosso 
movimento acontece ou, ainda, nosso contexto.

2 ARTE MODERNA, ARTE RELACIONAL, CONTEXTUAL E 
ASPECTOS FORMATIVOS PROCESSUAIS

O Projeto Experiências Educativas: Infância e Educação do Corpo nas 
Obras de Portinari realizou um conjunto de atividades inspiradas na obra do 
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autor/artista Candido Portinari e nas representações que ele produziu sobre as 
infâncias do Brasil, especialmente aquelas vividas por ele em sua cidade natal e 
também sobre os trabalhadores brasileiros. A potência do seu trabalho encontra-
se na busca por representar a realidade brasileira e suas questões sociais, muito 
embora fortemente influenciado pelos muralistas e pelos movimentos artísticos 
que estavam acontecendo na Europa em meados do século XX (ZANELATTO; 
COELHO, 2021, p. 267).

Portinari entendia que a pintura mural “tem a possibilidade de ser a 
mais engajada politicamente por ter um acesso facilitado à população, pois 
geralmente ela é feita em locais amplamente movimentados”. (ZANELATTO; 
COELHO, 2021, p. 267). Ela ainda tem o potencial de se fazer ponto de partida 
de educação coletiva, pois “relaciona-se com o conhecimento estético, com as 
lutas sociais, trabalha as dificuldades enfrentadas pela população e também 
com a apropriação artística do povo”. (ZANELATTO; COELHO, 2021, p. 267).

De colorido sóbrio e atmosfera pesada, suas pinturas retratam, entre outros 
temas, os trabalhadores das lavouras de café e cana-de-açúcar, a dura realidade 
dos retirantes da seca nordestina e as brincadeiras da infância, como cirandas de 
roda, meninos correndo atrás de bola ou soltando pipas coloridas que conectam 
céu e terra. Mesmo na euforia das brincadeiras infantis, percebe-se o peso que 
paira sobre o século que foi atravessado por duas grandes guerras e por outros 
conflitos e eventos onde as desigualdades sociais ficaram mais evidentes, tema 
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tratado nos murais Guerra e Paz, pintados para a sede da Organização das Nações 
Unidas (ONU), entre 1952 e 1956.

Esse encontro com Portinari se deu por meio de eventos de formação 
compartilhada com estudantes e professores de escolas públicas e da 
Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC). Diversas atividades e projetos 
tiveram lugar em três unidades da Rede Municipal de Ensino de Florianópolis 
(SC) no ano letivo de 2019, ganhando forma nas salas de aula, nos corredores, nos 
pátios e até mesmo em atividades fora dos muros da escola, nas comunidades. 
Essas atividades pedagógicas – e também artísticas –, ao se inspirarem no 
trabalho do autor, realizaram uma série de proposições de diferentes formatos 
em ambiente comunitário, envolvendo tradições locais como a renda de bilro, o 
boi de mamão, as brincadeiras e brinquedos dessas comunidades pesqueiras e 
de forte influência luso-açoriana, negra e indígena (PIACENTINI, 2007, p. 598).

2.1 AUTORIA COMPARTILHADA – INSPIRAÇÃO NOS 
CAMINHOS DE UMA AUTORIA INDIVIDUAL

De uma arte autoral produzida por Candido Portinari em seu ateliê, em 
que a Arte e o processo criativo eram vivenciados somente pelo artista, no 
projeto sobre o qual refletimos se ampliou para um processo artístico relacional, 
colaborativo, com autoria diluída e compartilhada, onde os personagens dos 
quadros do pintor são ressignificados na ação desse público que revisita 



165

sua obra. Inspirados e animados pelo imaginário de Portinari, os sujeitos 
envolvidos no projeto – crianças, jovens estudantes e professores – tornaram-
se autores de processos artísticos que foram reinventados, ao mesmo tempo 
que se reinventaram, a partir das paisagens pictóricas e do contexto dos bairros 
Pantanal e Campeche, onde vivem.

O sentido principal dessa produção contemporânea não está em produzir 
obras de arte, mas se encontra nas relações estabelecidas com o pintor nascido 
em Brodowski (SP) e nas relações entre os participantes. Para Bourriaud (2009, 
p. 8-9), “[...] a arte sempre foi relacional em diferentes graus, ou seja, fator de 
socialidade e fundadora de diálogo”.

No projeto de experiências educativas, a pintura de Portinari funcionou 
como um dispositivo relacional de gerar encontros, motivador dessa produção 
na esfera do acontecimento, onde, ao reunir esse grupo de pessoas, o grupo 
tornou-se muito maior do que a somatória de todos ali reunidos, a potência do 
encontro e de tudo que foi deflagrado a partir dele. Bourriaud (2009, p. 42) afirma 
que “uma obra pode funcionar como dispositivo relacional com certo grau de 
aleatoriedade, máquina de provocar e gerar encontros casuais, individuais e 
coletivos”.

Se estabelece um jogo com Portinari, mas é também um jogo entre as 
pessoas que compuseram esse grupo que se reuniu, e com as ideias, desenhos 
e pinturas que emergiram nessas aulas/oficinas e, ainda, um encontro consigo 
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mesmas, inspirado na representação produzida pelo artista. Marcel Duchamp 
disse que “a arte é um jogo entre todos os homens de todas as épocas”. (apud 
BOURRIAUD, 2009, p. 9).

Após um século que produziu o afastamento entre os humanos pelas guerras 
e pela disputa capitalista, se torna urgente produzir táticas de reaproximação, 
uma comunicação, um encontro, e isso acontece aqui, inspirado na obra de 
Portinari. Mas a arte não é somente obra produzida, está no próprio encontro, 
em seu processo. Não se trata mais de produzir arte, mas de estar em arte.

2.2 ARTE RELACIONAL EM SUA FORMA COMPLEXA

Na tentativa de compreender a produção artística dos anos 1990, o teórico 
Nicolas Bourriaud (2009) propõe a estética relacional, trazendo para discussão 
trabalhos que não tinham como objetivo produzir obras de arte, mas produzir 
encontros entre pessoas. Bourriaud apresenta proposições artísticas em que a 
participação e interação do público é indispensável para que o trabalho funcione. 
O espectador é uma espécie de coautor, que determina os desdobramentos 
do trabalho, podendo levar a resultados não previstos, não imaginados pelo 
artista propositor. Bourriaud pensa o relacional ainda dentro das instituições, 
nos espaços expositivos, onde existe um certo controle. São espaços mediados, 
existe uma preparação prévia para que o trabalho aconteça. No Brasil, a partir de 
Florianópolis, em meados dos anos 2000, o professor José Luiz Kinceler (2019) 
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levou essas ideias para as comunidades, ultrapassando os muros dos museus, 
passando a nomeá-la de arte relacional complexa, por levar proposições 
relacionais para a vida real, para as comunidades, sem as garantias que a 
instituição Arte proporciona aos projetos. Kinceler (2019) entende assim a arte 
relacional em sua forma complexa:

[...] o fazer arte passa a ser uma atitude ético-estético capaz 
de, ao identificar oportunidades no contexto social, utilizando 
os referentes de outros campos representacionais, provocar 
descontinuidades crítico-reflexivas na realidade, assim como 
instalar processos de convívio, que permitam a reinvenção do 
cotidiano e a produção de novas subjetividades. (KINCELER, 
2019, p. 212).

Ainda em uma perspectiva híbrida, ligando espaço expositivo e 
comunidade, podemos citar a exposição Aprendiz de Passarinho1, proposição 
de um dos autores deste artigo, Paulo Damé, que teve inspiração na obra 
Menino com Pipa (1954), de Portinari, pertencente ao acervo do Museu de 
Arte do Rio Grande do Sul (Margs), em Porto Alegre (RS), onde foi apreciada 
por Damé em reincidentes visitas ao museu durante os anos 1980.

1  Aprendiz de Passarinho – exposição individual de Paulo Damé em agosto de 2007, como artista selecionado 
por edital da Fundação Cultural da Agência de Fomento do Estado de Santa Catarina S/A (Badesc), em 
Florianópolis.
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Aprendiz de Passarinho, proposta que culminou na desconstrução, por 
parte do público, dos objetos expostos em 2007 na Fundação Cultural Badesc, 
em Florianópolis, consistia em 13 objetos que remetiam a gaiolas de passarinhos: 
desprovidos de sua utilidade primeira, concebidos de pura aparência e com sua 
função impossibilitada. No desenrolar da exposição, os espectadores foram 
convidados e instigados a colaborar com o projeto, desmanchando as gaiolas 
e transformando-as em pipas, que poderiam levar consigo. Dessa forma, com 
a retirada dos objetos, foi se desestabilizando o espaço expositivo em sua 
abordagem convencional. Ao final da mostra não restaram objetos expostos, 
somente um vídeo projetado em uma das salas da galeria que mostrava todo o 
percurso do trabalho, desde a construção das gaiolas, a montagem da exposição, 
a visitação do público, o desmanche dos objetos, a construção das pipas e, 
como etapa final, alguns meninos da comunidade do Poção2 soltando-as, com a 
participação do artista. Concordamos com Bourriaud quando afirma que “a arte 
é uma atividade que consiste em produzir relações com o mundo, com o auxílio 
de signos, formas, gestos ou objetos’’. (BOURRIAUD, 2009, p. 147).

Nessa abordagem o público é autor, porque participa transformando, 
alterando o trabalho, contribuindo na produção de outros sentidos. Agnaldo 
Farias (1999) diz que “a produção de novos sentidos [...] não se esgota no objeto 

2  O Poção, como é chamada a única cachoeira urbana de Florianópolis, fica no Sertão do Córrego Grande.
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instituído como artístico, e também que arte é uma prerrogativa de quem olha, 
não necessariamente de quem faz”.

Reconhecemos também que os três planos que estruturam a representação 
artística – o produtor, a proposta e a recepção – apresentam-se hoje em articulação 
dinâmica não autoritária, capaz de construir experiências e de ampliar o 
conhecimento com relação a temas alusivos a um “real” inalienável do sujeito, 
de sua identidade cultural, de gênero, sexo, etnia etc. Isso implica em aceitar 
que a arte, na atualidade, não tem mais a pretensão de impor-se como verdade, 
senão promover, como primeiro passo a futuras transformações, certa qualidade 
“vivencial” do obrar artístico que possibilite o acesso à diferença, por meio de 
um processo de convívio entre os participantes, capaz da promoção de devires.

Ao revisitar a obra de Portinari, o público participante/colaborador do projeto 
vinculado às unidades educativas municipais de Florianópolis reinventou a 
obra com suas próprias criações, produzindo outros sentidos para a realidade, 
condizentes com o lugar onde vivem, fazendo uma espécie de atualização 
contextual de algumas obras do artista para o contexto contemporâneo (ver 
capítulos que apresentam as experiências educativas desenvolvidas no projeto). 
Nessa perspectiva, a obra de Portinari funciona como as gaiolas de Damé, que, 
uma vez conhecidas e apropriadas, envoltas em um contexto outro distinto 
daquele vivido pelo autor de referência, a transformam, revelando outros 
sentidos e significados para a experiência estética.
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2.3 ARTE CONTEXTUAL E ASPECTOS FORMATIVOS 
PROCESSUAIS

Segundo Paul Ardenne (2002), somos levados a contemplar a arte em lugares 
convencionais, símbolos de poder econômico ou simbólico, entre eles a galeria de 
arte ou o museu. Vários artistas, desde o início do século XX, vêm abandonando 
esses limites convencionais de exposição da arte e se lançam em apresentar sua 
arte nas ruas, em espaços públicos, no campo, ou ainda em lugares que fujam da 
padronização estipulada, reivindicando a valorização da realidade bruta. “[...] 
a arte deve estar ligada às coisas do cotidiano, ser produzida no momento, em 
estreita relação com o ‘contexto’ precisamente”. (ARDENNE, 2002, p. 9).

É possível observar a relação do projeto de experiências educativas com 
o contexto estabelecido entre imagens reproduzidas da obra de Portinari e do 
cotidiano dos participantes envolvidos. Eles saíram dos espaços de educação 
formal instituídos e desenvolveram sua percepção para o contexto da sua 
realidade, o que valoriza os sujeitos nos processos – ao mesmo tempo que também 
valoriza a arte, o conhecimento e a cultura como possibilidade de emancipação 
humana e de superação da sociedade. Para Didi-Huberman (2012, p. 216), “[...] 
uma imagem bem olhada seria, portanto, uma imagem que soube desconcertar, 
depois renovar nossa linguagem, e, portanto, nosso pensamento”.
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Esse tipo de abordagem da arte pode ser considerada como um avanço no 
que diz respeito à formação, pois faz com que ele/ela se reinvente como sujeito e 
produza novos sentidos a partir da leitura, neste caso, da referida obra (JOSSO, 
2020; PINEAU; GALVANI, 2012).

3 AUTO-ECO-FORMAÇÃO E CORPOREIDADE

Vivemos à beira do colapso devido às crises em que estamos imersos, 
não só a sanitária, evidenciada pela evolução da pandemia de covid-19, mas 
por estarmos sofrendo uma “erosão mundial” nos campos ambiental, social e 
econômico. Ailton Krenak (2020) propõe que, para adiar o “fim do mundo”, 
necessitamos reaprender a habitar a terra, nos reinventar como sociedade 
planetária, reinventarmos relações conosco mesmos, com o outro e também 
com o consumo, pois há a “emergência de atitudes solidárias e sustentáveis em 
relação ao meio ambiente e à natureza”. (CATALÃO, 2011, p. 76).

Nesse momento de pandemia, cuidar do outro passou a ser vital para a 
própria sobrevivência. Ailton Krenak (2020) evidencia que: “[...] hoje estamos 
todos diante da iminência da Terra não suportar a nossa demanda”. Vivemos, 
com a pandemia, uma experiência singular de isolamento social, onde os 
deslocamentos estão restritos, os parentes próximos se reagrupam conforme a 
necessidade, e o que é “essencial” toma novos contornos. Tornou-se inadiável 
um cuidado especial com a saúde e a alimentação saudável para melhoria 
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imunológica, sendo a boa relação com a natureza peça chave desse processo. 
Devemos ressaltar os alimentos em seu estado natural ou minimamente 
processados como forma também de crítica aos processos de produção, uso de 
agrotóxicos e produtos alimentícios ultraprocessados.

A abordagem da educação ambiental, da educação para o meio ambiente, 
por meio do ambiente ou da educação para o desenvolvimento sustentável, 
como descreve Moacir Gadotti (2001, p. 99), “não se preocupa apenas com uma 
relação saudável com o meio ambiente, mas com o sentido mais profundo do 
que fazemos com a nossa existência, a partir da vida cotidiana”. Catalão (2011, p. 
76) frisa que é necessário trazer para perto de nós o planeta distante, a realidade 
que não nos toca cotidianamente, “[...] a das tragédias humanas e naturais, para 
que não banalizemos [...]” o que aconteceu com outros, ou em lugares distantes 
de nossas casas.

A ecoformação amplia a dimensão da educação ambiental para uma 
formação humana permanente (autoformação) (JOSSO, 2020; PINEAU; 
GALVANI, 2012) quando a educação não é entendida apenas “como um 
processo educativo de formação para o trabalho, mas como um processo 
mediador da relação do homem com seu ambiente social e natural” (SILVA, 
2008, p. 97). “Considerando essa situação moderna da relação homem/natureza, 
o conceito de ecoformação se engajaria em um processo de restauração da 
relação do homem com seu ambiente” (SILVA, 2008, p. 97). Ainda na tradução 
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do relatório do Gref, Silva (2008, p. 97) sugere que a ecoformação “leva em 
conta as relações de interdependência entre o organismo e o ambiente material 
que se desenvolvem no coração dos gestos cotidianos”.

Na proposta elucidada por Vera Catalão (2011) no seu texto "A redescoberta 
do pertencimento à natureza por uma cultura da corporeidade", que ilustra 
a proposição ecoformativa em seu trabalho de ecoformação de professores, 
temos pistas de quais ambientes pedagógicos podem favorecer e “resgatar 
o encantamento e o prazer pelo conhecimento” (CATALÃO, 2011, p. 76). 
Segundo a autora, esse ambiente seria aquele que propicia vivências corporais 
e estéticas que cultivam a sensibilidade e inteligência do corpo, que permite 
que a informação recebida seja inscrita como que uma internalização do 
conhecimento no corpo por meio de jogos, exercícios corporais, respiratórios e 
experiências meditativas associadas a imagens e sons.

Vera Catalão (2011) pergunta: como processar informação e “como 
transformar informação em atitude”? A corporeidade, nesse caso, é entendida 
por Catalão como essa junção das dimensões corporais e estéticas, no sentido 
como Merleau-Ponty (apud CATALÃO, 2011, p. 77) a concebe, sendo o corpo 
dotado de inteligência própria, conceito posteriormente desenvolvido por 
Maturana e Varela (2001) como autopoiese, essa capacidade dos organismos 
de se recriarem continuamente é o núcleo biológico da dinâmica constitutiva 
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dos seres vivos que aprendem constantemente interagindo com o meio, como 
esclarece:

F. Varela e H. Maturana, da Escola de Santiago, compreendem 
que toda experiência cognitiva inclui aquele que conhece de 
modo pessoal e enraizado na sua estrutura corpórea, razão pela 
qual toda experiência de certeza é um fenômeno individual, uma 
solidão que só é transcendida no mundo que criamos juntos, uns 
com os outros. (CATALÃO, 2011, p. 79)

Quando Catalão, Mourão e Pato (2009) propõem uma epistemologia para a 
educação ambiental a partir da ecologia humana, falam de criação de sentidos, se 
reportam “ao papel da subjetividade, da interação social, da gestão sustentável 
da natureza e do patrimônio cultural e ambiental dos povos. A noção de sentido 
como direção, significado e experimentação do mundo”. Elas incluem a reflexão 
de Barbier (1997 apud CATALÃO; MOURÃO; PATO, 2009, p. 28) que “nos coloca 
face a face com a complexidade da realidade humana e das nossas interpretações 
sobre a mesma, posto que vivemos entre campos de sentidos nunca neutros de 
interpretação do mundo”.

Nesse sentido, também encontramos nessa experiência educativa inspirada 
na obra de Portinari um conjunto de elementos que nos aproximam do 
proposto por Catalão (2011), entre outros. Os ambientes naturais e culturais 
de comunidades como as do Pantanal e do Campeche, em Florianópolis, como 
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praias, morros, campos, parques, lagoas, quintais de casas, hortas comunitárias, 
trilhas e barracões de pescadores, passam a ser espaços e paisagens de 
aprendizagem privilegiados.

A escola ultrapassa seus muros para ganhar vida na pólis, para fazer dessa 
pólis e de seus sujeitos concretos espaços onde a experiência estética ganha 
espessura para retornar à sala de aula, contagiados pelos saberes contextuais. 
É emblemático o mural da escola pintado pelas crianças, jovens estudantes e 
professores como resultado de seus estudos, passeios, reflexões, contemplações, 
produções artísticas e culturais, que geram processos de reinvenção de si (JOSSO, 
2020), assim como do ambiente escolar.

CONSIDERAÇÕES

Além da sobrevida, além da preservação das culturas e dos 
seus valores, a educação com foco na ecologia humana invoca 
a identidade do passado e convoca as utopias do futuro para 
construir no tempo presente uma ação humana capaz de usufruir 
e cuidar do patrimônio planetário (cultura e natureza) e da 
qualidade de vida das atuais e futuras gerações. (CATALÃO; 
MOURÃO; PATO, 2009, p. 30).

A obra de Portinari representa uma época, paisagens e espaços sociais, 
uma realidade do Brasil vista por um modernista engajado nas lutas sociais 
e movimentos culturais. Essas paisagens e seus personagens ilustram espaços 
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de trabalho e de luta, como também de brincadeiras. Durante as atividades do 
projeto nas unidades de ensino, essas obras foram de certa forma atualizadas, 
servindo como dispositivo relacional, partindo como subsídio para desenvolver 
relações entre professores, estudantes, comunidade e entorno, e suas realidades.

As paisagens dessas comunidades que vivem nos bairros Campeche e 
Pantanal, os espaços de praias, lagoas e trilhas foram trabalhados nas atividades 
do projeto, pintadas em muros da escola, antes tendo ilustrado os cadernos, 
impressas em exposições, relidas para depois serem ampliadas e reinventadas 
nos muros da escola (muralismo). “Em outros termos, as obras já não perseguem 
a meta de formar realidades imaginárias ou utópicas, mas procuram constituir 
modos de existência ou modelos de ação dentro da realidade existente, qualquer 
que seja a escala escolhida pelo artista”. (BOURRIAUD, 2009, p. 18).

A valorização dos sujeitos nos processos, em uma educação neles centrada, 
sendo interdisciplinar, a partir de uma ética de alteridade, que se pretende trans-
auto-formadora e também da realidade, valoriza a arte, a sensibilidade junto ao 
conhecimento, à cultura e natureza, e é possibilidade de emancipação humana, 
de superação da sociedade, priorizando a reciprocidade para aprendermos a 
“habitar melhor o mundo, em vez de tentar construí-lo a partir de uma ideia 
preconcebida de evolução histórica”. (BOURRIAUD, 2009, p. 18). O projeto 
movimentou-se entre arte autoral e processual, proporcionando experiência 
estética contextualizada e gerando processos de auto-eco-formação.
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MOVIMENTO EM TELA: Beatriz no 
balanço de Portinari

Débora Vanusa Brandalise 

RESUMO: “Movimento em tela: Beatriz no balanço de Portinari” foi um projeto 
realizado na Escola Básica Municipal Beatriz de Souza Brito, no segundo semestre 
de 2019, envolvendo as áreas de Educação Física e Artes. Com o desenvolvimento 
de ações pedagógicas interdisciplinares através das múltiplas linguagens escolares, 
buscou promover aprendizagens nas dimensões éticas, estéticas, conceituais e técnicas 
de conhecimentos relacionados a arte e a educação do corpo sob tutela artística das 
obras de Candido Portinari. Foram envolvidas duas turmas dos anos finais (7º e 8º 
anos) e uma turma dos anos iniciais (2º ano), todas do período vespertino. O projeto 
proporcionou outros sentidos para a escolaridade e trouxe um novo significado para 
as relações entre o brincar e o estudar no âmbito das disciplinas de Educação Física e 
Artes. 

Palavras-chave: Infâncias. Portinari. Artes. Educação Física.

 doi.org/10.55427/atelie.978-65-990871-1-0.005
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MOUVEMENT À L’ÉCRAN : BEATRIZ SUR LA BALANCE DE 
PORTINARI

RESUMÉ: « Mouvement à l’écran : Beatriz sur la balançoire de Portinari 
» était un projet réalisé à l’école municipale Beatriz de Souza Brito, au 
second semestre 2019, impliquant les domaines de l’éducation physique et 
des arts. Avec le développement d’actions pédagogiques interdisciplinaires 
à travers de multiples langues scolaires, elle a cherché à promouvoir 
l’apprentissage dans les dimensions éthiques, esthétiques, conceptuelles 
et techniques des savoirs liés à l’éducation artistique et corporelle sous 
la tutelle artistique des œuvres de Candido Portinari. Deux classes du 
Collège (5ème et 4ème) et une classe de premières années(CE1)). Le 
projet a donné d’autres significations à l’école et a apporté une nouvelle 
signification à la relation entre jouer et étudier dans le cadre de l’éducation 
physique et des arts.

MOT-CLÉS: Enfances. Portinari. Art. Éducation physique.

TISSUE MOVEMENT: BEATRIZ ON PORTINARI’S SWING

ABSTRACT: “Moviment on canvas: Beatriz  in Portinari’s swing” was a 
project carried out at the Beatriz de Souza Brito Elementary Public School, 
in the second semester of 2019, involving the areas of Physical Education 
and Arts. With the development of interdisciplinary pedagogical actions 
through multiple school languages, it sought to promote learning in the 
ethical, aesthetic, conceptual and technical dimensions of knowledge 
related to art and body education under the artistic tutelage of Candido 
Portinari’s works. Two grades from the final years (7th and 8th grades) 
and one grade from the initial years (2nd grade) participated in the project, 
all studying in the afternoon. The project provided other meanings to 
schooling and brought a new meaning to the relationship between playing 
and studying in the scope of Physical Education and Arts.

KEYWORDS: Childhoods. Portinari. Arts. Physical Education. PE.

TRADUÇÃO FRANCÊS: Iane Poyer, Licenciada em Letras Francês - UFSC; Diplôme Supérieur d’études françaises 3ème degré, Université 
de Lorraine - Campus Nancy - França. 
TRADUÇÃO INGLÊS: Ricardo Gonçalves Wagner, Graduado em Letras - Inglês pela Universidade Federal de Santa Catarina (2018)

REVISÃO TEXTUAL: Justina Inês Sponchiado, Doutora em Educação - UFSC. 
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1 INTRODUÇÃO

E por alguma razão os pés desejaram caminhar pelo céu. A terra invertida, 
investida de vazio-base para pés alados (com)firmaram o êxtase da 

liberdade naquele balançar. (Débora Brandalise)

Movimento. Potência e ato. Em breve alusão ao título “Movimento em 
tela: Beatriz no balanço de Portinari”, e com a devida licença poética, reporto-
me à ideia do movimento como aquilo que nos mobiliza e, de certa forma, nos 
coloca em ação no tempo vivido - um movimento prenhe de possibilidades para 
a fertilização de compreensões, como diria Abrahão (2018), e que pode estar 
envolto tanto na subjetividade quanto na materialidade da realização. Ou seja, 
um movimento que nos coloca diante de múltiplos aprendizados, de construções 
e apropriações, em que nos constituímos mutuamente na busca da realização 
dos nossos desejos, nossos projetos (SARTRE, 1960). Uma dinâmica interna de 
mobilização que, nas palavras de Charlot (2000), implica na ideia de engajar-se 
em uma atividade originada por móbiles, que por sua vez produzem a entrada 
na atividade. Ou, o balanço.

Dessa forma, inspirados inicialmente na obra Meninos no balanço (1960), a 
metáfora poética serviu como mola propulsora para o Projeto Portinari adquirir 
formas, contornos e ações na escola Beatriz de Souza Brito. O balanço, este que 
apesar de ser um brinquedo fixo remete ao brincar livre dos limites, o toque 
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lúdico (que tira os pés do chão), e que nas palavras de Oliveira (2007, p. 165), 
traduz uma certa liberdade na maneira de brincar projetando devaneios nos 
voos e no vai-e-vem e que, extrapolando os limites materiais, nos inspirou para 
organizar atividades teórico-práticas em busca de novos voos dentro desse lugar 
de múltiplas construções que é a sala de aula. 

Nesse sentido, quantas vezes precisamos “tirar os pés do chão”, tal qual a 
metáfora do balanço nos propõe pensar, para poder vislumbrar algo maior à 
frente? Algo que precisa ser visto por outra perspectiva, que no fluir do vazio-
base da liberdade transforma-se em inspiração para criar quando o chão se torna 
pesado demais? 

Pensando assim, o Projeto Portinari na escola Beatriz iniciou seu 
cronograma de atividades em meados do mês de setembro de 2019 indo até 
Dezembro do mesmo ano tendo impulso inicial na área de Educação Física, 
em que foram delineados os primeiros contornos, para em seguida dar vazão 
ao processo criativo multidisciplinar, chamando as demais áreas para dialogar 
nesse movimento. Entretanto, trabalhar uma intercomunicação com todas as 
disciplinas como eixo condutor de suas práticas tornou-se tarefa complexa, dado 
os imperativos do trabalho docente com a incompatibilidade de horários de  
professoras e professores para sentar e discutir o planejamento e andamento do 
projeto. Assim, após a apresentação geral do projeto em uma reunião pedagógica, 
detalhando objetivos e pontuando as estratégias metodológicas, contamos com 
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a cooperação da área de Artes Visuais e de professoras e professores dos anos 
Iniciais do 2º e 4º anos (matutino e vespertino).

Cabe salientar que durante esse processo de tecitura do projeto contamos 
com o amplo apoio da direção da unidade, que buscou de todas as formas atender 
as demandas do mesmo durante a realização das atividades, citando algumas 
delas: aquisição de materiais pedagógicos (para o mural Portinari), confecção 
de banners e flexibilização de horários entre as turmas participantes. Ainda 
no entrecruzar dessas relações de apoio, dispusemos da rica contribuição dos 
acadêmicos (as) de Educação Física, bolsistas PIBID1, que não mediram esforços 
para o desenvolvimento das atividades pedagógicas dentro do Projeto Portinari, 
auxiliando nas atividades teórico-práticas, confeccionando materiais lúdicos 
para as aulas e participando ativamente das reuniões do evento realizadas ao 
longo do ano. 

1  São eles: Bruno Allan Vieira; Débora Closs; Edu Fiorin Schopf; Larissa Bittencourt Quintino; Rafael Lemos 
Carcereri Mano e Vandrigo de Sá Oliveira.
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Figura 1 - Professora Supervisora 
e estudantes PIBID EF/UFSC 

em apresentação das estratégias 
metodológicas do projeto (2019). 

Fonte: Acervo Justina Sponchiado
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Vale destacar a atuação do PIBID/EF na escola Beatriz de Souza Brito, 
que desde 20122 vem desenvolvendo um trabalho pedagógico de excelência 
na formação dos futuros professores. O Programa Institucional de Bolsas de 
Iniciação à Docência é um programa do Ministério da Educação (MEC), que 
oferece auxílio financeiro (bolsas) aos acadêmicos que se dedicam ao estágio nas 
escolas públicas, aproximando e inserindo os bolsistas na conjuntura escolar e nos 
processos teórico-metodológicos do ensino - no caso - da Educação Física. Com 
essa iniciativa, o PIBID estabelece uma cooperação entre a educação superior 
(por meio das licenciaturas) e as escolas dos sistemas estaduais e municipais 
com compromisso e qualidade na educação pública.

2  Ao longo desses 10 anos em que o Estágio supervisionado I e II e o PIBID estiveram presentes no cotidiano 
escolar, inúmeros projetos e atividades pedagógicas foram desenvolvidos buscando uma relação de aproximação 
dos acadêmicos e dos bolsistas ID com a função de ser professor/a de Educação Física. Dentre os grandes 
projetos destaca-se: Surf na escola (2012; 2014; 2015); Copa de futebol do mundo escolar (2014); Projeto de 
intercâmbio com escola do Uruguai - Escuela 375 (2014); Circo na escola (2015); Semana da Criança (2012 
a 2019); Jogos escolares (2013 a 2019); Práticas corporais alternativas - malabares, tecido, slackline, natação/
ufsc, skate, capoeira etc (2012 a 2019); Projeto Portinari (2019). Além da inserção dos acadêmicos no ambiente 
escolar, outra ação importante desenvolvida foi a imersão dos mesmos nos diferentes processos de formação 
docente: participação em colegiados de classe, reuniões pedagógicas, encontros de formação promovidos pela 
RMEF, participação em eventos da área e produção de materiais didático-pedagógico na forma de textos/
artigos, vídeos, reunião de outros trabalhos, relatos de práticas pedagógicas e de pesquisa etc. Lembrando que o 
ano de 2020 não teve atividade escolar presencial devido a pandemia do Covid-19, que impôs o distanciamento 
social e a educação na modalidade remota de ensino.
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2 PRIMEIROS IMPULSOS: Sobrevoando os trabalhos 
desenvolvidos

O objetivo do projeto foi o de propor ações pedagógicas coletivas e 
interdisciplinares por meio das múltiplas linguagens escolares, promovendo 
aprendizagens nas dimensões éticas, estéticas, conceituais e técnicas de 
conhecimentos relacionados a arte e a educação do corpo, sob tutela artística das 
obras de Candido Portinari. Tais dimensões buscam, nas diferentes linguagens 
utilizadas, uma compreensão de corpo e movimento e suas formas de expressão 
e organização histórico-cultural para além de uma dimensão meramente motriz 
ou anátomo-fisiológica, mas que passa a ser entendida como uma forma de 
expressão cultural ampla, em que as práticas diversificadas (individuais e 
coletivas) respeitem o outro, promovam sentidos que levem ao diálogo, à 
resolução de conflitos e a cooperação, conforme salienta a Proposta Curricular 
da Rede Municipal de Ensino de Florianópolis (2016).

No abrigo de tal, foram desenvolvidos quatro trabalhos cognominados 
carro-chefe das atividades pedagógicas, sendo dois em situação de Estágio 
Supervisionado II3, nos anos iniciais do período matutino. O primeiro deles, 
desenvolvido pelos acadêmicos Pedro Henrique Monticelli da Luz e Anderson 
José Libâneo, a Capoeira e Portinari: a experiência estética e o ensino das práticas 

3  Estágios Supervisionado em Educação Física Escolar, disciplinas MEN 5321 do curso de licenciatura da 
UFSC, sob responsabilidade dos Professores Dr. Fábio Machado Pinto e Prof. Rogério Santos Pereira. 



188

corporais nos anos iniciais do ensino fundamental, refletiu a questão do ensino 
da capoeira relacionado ao estudo sobre a formação social e cultural do povo 
brasileiro, apresentando aspectos da história do Brasil por meio da capoeira, 
refletidos a luz das obras de Candido Portinari, que tematizam o período pós 
abolição e o trabalhador negro e indígena. Nesse sentido, buscou-se promover 
jogos e brincadeiras que proporcionam o aprendizado das técnicas e rituais 
da capoeira permitindo a reflexão sobre aspectos conceituais, estéticos e éticos 
referentes às questões étnico raciais presentes nas obras de arte e na capoeira.

Outro balanço desenvolvido, no processo de Estágio Supervisionado foi 
produzido pelo trio de acadêmicos4 que trouxeram a Arte e a Educação Física 
no ensino fundamental, com uma turma de 2º ano matutino, com o objetivo de 
ampliar o repertório de brincadeiras cantadas e de roda das crianças, tecidas 
nos fios da arte ancorada em Portinari, juntamente com a estética do movimento 
corporal - elemento norteador das práticas pedagógicas.

Em outra ponta tivemos o trabalho A obra de Portinari movimentando a 
Educação Estética nas aulas de Artes Visuais desenvolvido pela professora Ana 
Maria Alves de Souza, efetiva na escola Beatriz durante o projeto, realizado 
junto com estudantes do 7º e 8º anos (período vespertino) o qual buscou – num 
diálogo interdisciplinar e inclusivo - destacar as imagens de jogos e brincadeiras 

4  Larissa Bittencourt Quintino; Leandra Nunes Medeiros e Luiz Manoel Machado Neto, Universidade Federal 
de Santa Catarina, Centro de Desportos.
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Figura 2 - Estágio Supervisionado 
I e PIBID de Educação Física - 

Turma 41. Fonte: Acervo Escola 
Beatriz de Souza Brito.
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abrindo espaços para que os estudantes expressassem suas particularidades nas 
linhas, formas, cores e contornos. Assim, as imagens da obra de Portinari foram 
interpretadas pelos estudantes, considerando a conexão presente nas diferentes 
formas e obras de arte, como fotografias e ilustrações, com as brincadeiras e 
esportes contemporâneos ali destacados em coerência com a realidade desses 
adolescentes.

E por fim tivemos, a partir da obra Meninos no balanço (1960) - década em 
que Portinari inaugura obras inovadoras - inspiração para dar contorno ao 
projeto desenvolvido na escola e nas aulas de Educação Física, que buscou 
trabalhar ações pedagógicas interdisciplinares com turmas dos anos finais, 
mais especificamente o 8º ano do período vespertino e iniciais - 2º ano (mesmo 
período). Tendo como objetivo específico, o destaque para a temática dos jogos e 
das brincadeiras como experiência lúdica e na esteira destes, a problematização 
do conceito de infância, refletindo questões relativas ao direito ao brincar versus 
o dever do trabalho para, dentro desse campo de possibilidades e suas variáveis, 
compreender nossa própria realidade.
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Figuras 3 e 4 - Atividade balanço 
das criações 

 Turma 82. Fonte: Acervo Escola 
Básica Beatriz de Souza Brito.
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Figura 5 - Desenho feito pela 
estudante Luna (14 anos - Turma 

82). Fonte: Acervo Escola Básica 
Beatriz de Souza Brito.
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Assim, após a síntese dos trabalhos desenvolvidos, passamos agora para o 
balanço metodológico desse brincar dentro da Educação Física, que vamos ver 
a seguir.

3 NOSSO BALANÇO NA EDUCAÇÃO FÍSICA: Metodologia desse 
brincar

Iniciamos o trilhar-balançar desse processo com a turma de oitavo ano 
vespertino - 82, que contava naquele momento com 35 estudantes. A escolha 
desta turma deu-se pelo fato do grupo ter perfil participativo ante propostas 
inovadoras e ao mesmo tempo terem organização coletiva e escuta, ponto 
importante quando se trabalha com adolescentes e suas exigências pertinentes 
a essa etapa da vida.

A apresentação da proposta do Projeto para a turma, começou pela 
apresentação do nome do artista e perguntando se o conheciam, se já tinham 
ouvido falar (ao que a maioria respondeu que não) seguido da explicação geral 
das etapas que teríamos pela frente. Esse foi o ponto de partida e de certa forma 
um termômetro para saber se estariam de acordo em participar, uma vez que 
haveria, em certa medida, uma inserção diferenciada no planejamento que vinha 
sendo desenvolvido. A partir do momento em que a turma anuiu ao projeto, o 
próximo passo foi apresentar o artista à turma através de aulas expositivas (com 
recursos de Power point), vídeos e livros de arte.
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Por tratar-se de uma turma dos anos finais com certo amadurecimento e 
como já dito - perfil participativo -, as rodas de conversa foram ponto chave para 
muitas aulas, quando vimos, por exemplo, a temática da infância (e algumas 
representações) e o papel da arte na sociedade. 

Portinari, artista-símbolo que foi, ao apresentar as alegrias da infância e o 
brincar como recursos de esperança para um futuro porvir, não se furtava de 
revelar a crueza dessa mesma realidade, com imagens fortes e tocantes trazendo 
os temas sociais para o centro de suas criações. 
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Figura 6 - Candido Portinari. 
Criança Morta, 1944, 180 cm x 

190 cm. Disponível em: http://
www.portinari.org.br/#/acervo/

obra/2735/detalhes  
Acesso em 04 Ago. 2021.

http://www.portinari.org.br/#/acervo/obra/2735/detalhes
http://www.portinari.org.br/#/acervo/obra/2735/detalhes
http://www.portinari.org.br/#/acervo/obra/2735/detalhes
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Figura 7 - Candido Portinari. 
Os Retirantes, 1944, 190 cm x 

180 cm. Disponível em: http://
www.portinari.org.br/#/acervo/

obra/2733/detalhes 
Acesso em 04 Ago. 2021.

http://www.portinari.org.br/#/acervo/obra/2733/detalhes
http://www.portinari.org.br/#/acervo/obra/2733/detalhes
http://www.portinari.org.br/#/acervo/obra/2733/detalhes
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Assim, é possível perceber que a preocupação do artista na construção de 
suas obras foi e é marcada profundamente por questões sociais e humanas, 
retratando com vigor a fome, a pobreza, o trabalho árduo e desvalorizado, a 
invisibilidade social de grupos, dentre outras marcas de desigualdade social 
existentes em nosso país. Porém, nessas pinceladas e matizes, entre linhas e 
contornos, a mensagem de reflexão que o artista expressou e expressa, espelha 
o tônus da esperança, da paz inspirando maior solidariedade coletiva, em 
movimento de respeito à vida de modo geral.

Aproveitamos assim para, nessa bifurcação artística mostrada através das 
imagens apresentadas, observar a infância plural pintada por Portinari, qual 
seja, a infância com fome e a de barriga cheia. A infância calçada e a com pé no 
chão. A infância que deseja e a que possui (e a que possui não deseja? A que 
deseja não possui?), (RIBEIRO; RODRIGUES, 2015, p. 52), fazendo contraponto 
com a exploração do trabalho infantil, uma vez que, na latência de algumas 
provocações reflexivas, fomos contextualizando o quanto a efetiva naturalização 
do trabalho infantil está presente em nossa realidade brasileira, impondo uma 
rotina desbotada e sem riso à milhares de crianças.

Tratar de problemas candentes no cenário brasileiro, como a exploração do 
trabalho infantil, foi o desafio proposto para os primeiros dias do projeto, uma 
vez que os temas sociais, como dito, estão muito presentes nas telas do artista, 
revelando seu comprometimento político, em que podemos ver, para além da 
inspiração criativa 
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como um processo de indagação ética, estética, política, social, 
cultural e econômica! Através da pintura, o menino nascido em 
Brodowski plasmou, por meio de formas, cores e tons, modos 
outros de ver o mundo, propôs uma forma de olhar grávida de 
outros sentidos – portanto, a possibilidade de mirar sentindo 
e sentir mirando: um olhar desassossegado de quem não se 
resigna a ver apenas o óbvio, o dado, o estabelecido. (RIBEIRO; 
RODRIGUES, 2015, p. 53).

E assim, no exercício de olhar para além de uma atividade puramente 
fisiológica, procuramos desassossegar o olhar e fomos observando algumas 
obras de conteúdo social, como por exemplo Os Retirantes (1944), Café (1935), 
Criança morta (1944), O lavrador de café (1934), dentre outras, para despertar e 
sensibilizar o devir das reflexões acerca das desigualdades brasileiras. 

Nesse contexto, o que caracteriza o trabalho infantil? O que nos diz essa 
realidade? 

De acordo com a Rede Peteca5 de erradicação do trabalho infantil, 

trabalho infantil é toda forma de trabalho realizado por crianças 
e adolescentes abaixo da idade mínima permitida de acordo com 
a legislação de cada país. Aqui no Brasil, o trabalho é proibido 
para quem ainda não completou 16 anos. Quando realizado na 
condição de aprendiz é permitido a partir dos 14 anos. Se for 
trabalho noturno, perigoso, insalubre ou atividades da lista TIP 

5  Rede Peteca. Disponível em: https://www.chegadetrabalhoinfantil.org.br/trabalho-infantil/conceito/ Acesso 
em 25/10/2020.

https://www.chegadetrabalhoinfantil.org.br/trabalho-infantil/conceito/
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(piores formas de trabalho infantil), a proibição se estende aos 
18 anos incompletos. 

Vimos, através de números estatísticos, o tamanho da problemática de 
exploração do trabalho infantil ainda nos dias atuais, quando - segundo IBGE 
- tivemos em 2016, quase 1,8 milhões de meninos e meninas entre 05 e 17 anos 
trabalhando em atividades proibidas pela legislação6. 

Tecemos reflexões de forma crítica dentro do campo de possibilidades da 
turma, no decorrer dos dias, desde a precariedade da prevenção e fiscalização 
(por parte do governo) que contribui para a invisibilidade do problema, indo 
para o que podemos chamar de mascaramento da realidade.

Quando uma criança trabalha, diminui o seu tempo disponível para 
convivência familiar, para brincar, estudar e aprender. O trabalho infantil é a 
porta de entrada para as demais violações de direitos de crianças e adolescentes 
(Carmem Lucia Miranda Silvera, assessora técnica do Ministério da Saúde e 
responsável pelas ações de erradicação do trabalho infantil, 15 de Março de 
2017).

6  Em nota explicativa do Fórum Nacional de Prevenção e Erradicação do Trabalho Infantil (FNPETI), 
ressalta que ao apresentar o número de 1,8 milhões não foram somados os dados de crianças e adolescentes 
que trabalham para o próprio sustento. Disponível em: https://www.chegadetrabalhoinfantil.org.br/trabalho-
infantil/conceito/. Acesso em: 25 out.  2020 e https://livredetrabalhoinfantil.org.br/trabalho-infantil/
estatisticas/. Acesso em: 01 jun. 2021.

https://www.chegadetrabalhoinfantil.org.br/trabalho-infantil/conceito/
https://www.chegadetrabalhoinfantil.org.br/trabalho-infantil/conceito/
https://livredetrabalhoinfantil.org.br/trabalho-infantil/estatisticas/
https://livredetrabalhoinfantil.org.br/trabalho-infantil/estatisticas/
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Para tratar pedagogicamente de tal temática e, de certa forma, adentrar em 
uma atmosfera menos densa, começamos (em uma tentativa da escrita poética 
ou prosa versificada), a trabalhar as opiniões a respeito de assunto tão grave, 
nos apoiando na estrutura da linguagem poética, incentivando a escrita lúdica 
e criativa. 

A linguagem poética mexe com os cinco sentidos, despertando prazer e 
interesse pela leitura em qualquer fase ou faixa etária, permitindo que os alunos 
ampliem suas capacidades comunicativas (LOPES, 2014, p. 3).

Nesse processo, primeiro pesquisamos, na sala informatizada, um pouco 
sobre esse gênero de linguagem, pois como salienta Lopes (2014), a linguagem 
poética por vezes mostra-se difícil e complexa, o que acaba afastando os 
estudantes desse gênero textual, pois a poesia na sua essência e arte não pode 
ser totalmente explicada, definida e delimitada. Há na beleza da criação poética 
a imponência do balançar em suas nuances criativas.

O trabalho com poesia é desafiador porque nem sempre o estudante tem 
a criatividade, a sensibilidade e a imaginação necessárias para escrever seus 
versos. Para que a produção textual aconteça, o aluno precisa desenvolver várias 
leituras que estimulem a reflexão para a posterior criação dos versos e estrofes 
(LOPES, 2014, p. 3). 

Assim, começamos a fazer alguns ensaios poéticos (breves voos), ainda de 
maneira tímida e até desconfiada, buscando desbravar as linhas do caderno 
com esse novo desafio, traduzir em palavras as reflexões tecidas sobre a relação 
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da infância e da exploração do trabalho infantil. Aos poucos, os/as estudantes 
foram se soltando, ‘tirando os pés do chão’ na arte de imaginar, criar e cadenciar 
palavras e versos, vendo a questão sob nova perspectiva... como “pipas soltas 
no céu’’.
Esconde-esconde 
Pega-pega, amarelinha... 
Quando olho minha infância 
tudo isso me faz sentir bem! 
O tempo não passava... 
ficava nas risadas, 
nas pipas soltas no céu, 
um pedaço de papel 
que ajudava a deixar tudo melhor... 
(Suellen, 15 anos - T. 82).

A cada poema que nascia líamos com gosto diante da turma que aplaudia a 
inspiração do colega. Foram momentos de descontração, risos, emoção... como 
nuvens em pedaços de alegria distraídas no céu! 

Me recordo como se fosse hoje: 
deitada na grama, pensamentos soltos, altos... 
vendo pedaços de alegria brancos 
voando no céu azul 
sem preocupações. 
Ia criando criaturas imaginárias 
No céu real, particular... 
uma tela que me permitia criar. 
E eu ia fantasiando 
longe da minha realidade 
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e guardando num baú de recordações! 
(Maria Fernanda, 14 anos - T. 82)

Do balanço expressivo da poesia, migramos para o movimento corporal das 
brincadeiras populares, algumas delas retratadas nas obras de Portinari. Pula 
carniça, cabo de guerra, futebol, empinar pipa, bola de gude, dentre outras. Tantas 
brincadeiras que de maneira geral enfeitam múltiplas infâncias com lembranças 
que aquecem a memória. Pensando nisso, fizemos algumas experiências lúdicas; 
tendo como inspiração a obra Meninos pulando carniça (1957), fomos para nossa 
sala de aula esportiva e começamos a brincar. Adolescentes, pelas características 
comuns da idade, geralmente apresentam resistência a fazer coisas consideradas 
“de criança pequena”. 

Nesse caso, o fio motivador para a realização dessa experiência foi trazer à 
memória coletiva, reflexões acerca da infância e pensá-la não somente enquanto 
uma fase da vida a ser superada, mas como potência pulsante em movimento.

Manter viva a infância não diz respeito nem à criança, nem ao 
adulto, nem a quaisquer outras pessoas. Manter viva a infância é 
uma ação que se dá no entre, no encontro, na experiência. É uma 
condição para fazer acontecer a ruptura, a descontinuidade, a 
mudança. (RIBEIRO; RODRIGUES, 2015, p. 54).
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Fomos avançando no objetivo inicial do projeto buscando desconstruir 
(esses) estereótipos de crescimento, explicando no surgimento de resistências 
e indagações, que o brincar engendra significativa importância para nosso 
desenvolvimento, a diversão de realizar algo em grupo ultrapassa a barreira 
da idade, e que precisamos trazer frescor para a maneira como olhamos a 
realidade. Nas pausas do brincar, e nos fios do diálogo, fomos desconstruindo 
ideias em processo de cristalização, chamando a atenção para hábitos do dia-a-
dia que podem ser limitantes diante da experiência. Nesse ponto, a proposta foi 
de trabalhar a reeducação do olhar que lançamos para as vivências, o sentido 
que atribuímos ao olhar para as coisas. Por vezes, a concepção pré-estabelecida 
sobre algo nos impede de vivenciar momentos ímpares que surgem no contato, 
na fricção de palavras e ideias compartilhadas com o(s) outro(s) que tornam-se 
combustível importante e que sempre nos fortalece. É importante lembrar que 
precisamos inventar faceirices para a vida que se move sempre em novas (re) 
construções. Sejam elas simples ou complexas.
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Figura 8 - Brincadeira de Pula-
carniça - Turma 82. Fonte: 

Acervo Escola Básica Beatriz 
de Souza Brito.
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Nos momentos de roda de conversa para compartilhar os sentimentos desse 
brincar em que, para a maioria, voltar a experimentar essas brincadeiras, esse 
ir e vir, trouxe memórias alegres envoltas em lampejos de nostalgia; as aulas 
tornaram-se palco de diferentes formas de se viver, experimentar e aprender. 

“Foi uma grande experiência participar do Projeto Portinari. Nas aulas, estudamos 
sobre a vida de Portinari, suas obras, estilos e técnicas de pintura, tendo como seu tema 
principal os retratos que fazia da infância. Mais tarde, as professoras deram a atividade 
de expressar em palavras e desenhos os diversos cenários que remetessem à infância, 
trazendo à memória as brincadeiras que fizeram parte da construção desta importante 
fase de nossas vidas. Foram momentos os quais me permitiram voltar no tempo e 
relembrar dos amigos e professores com os quais brinquei, seja de esconde-esconde, 
pega-pega e cabra-cega; de bola, boneca, adoleta, amarelinha ou dança das cadeiras; 
nos balanços, nas gangorras e nos trepa-trepas, nas cantigas e nas músicas de roda.  
Este projeto foi uma oportunidade de reviver memórias, junto a sentimentos de nostalgia 
e saudades de ser criança”. (Luna, 14 anos - T. 82). 
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Figura 9 - Roda de conversa 
para início das brincadeiras  

Turmas 82 e 22.  
Fonte: Acervo Escola Básica  

Beatriz de Souza Brito.
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Nos dias seguintes foi proposto compartilhar essa experiência brincante 
explorando sua potência lúdica com as crianças dos anos iniciais. Assim, 
sendo também objetivo do projeto a interdisciplinaridade, conversamos com a 
professora do segundo ano vespertino para saber da viabilidade da realização 
de atividades conjuntas com a turma, o que foi prontamente aceito. A turma 
do oitavo ano, então, se preparou organizando brincadeiras para desenvolver 
junto com as crianças, em uma rica troca de experiências. Das aulas em conjunto, 
focando algumas brincadeiras populares, tivemos três encontros possíveis (pela 
organização escolar), porém bem aproveitados. 

“Brincar não é só ato em movimento, é o sentimento que causa por dentro, é a resistência 
diante de tanto sofrer”  
(Maria Luiza, 14 anos - T 82).
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Figura 10 - Brincadeira Cabo 
de força - Turma 22. Fonte: 

Acervo Escola Básica Beatriz 
de Souza Brito.
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Figura 11 - Brincadeira de Pula 
carniça - Turma 22. 

Fonte: Acervo Escola Básica 
Beatriz de Souza Brito.
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Numa sociedade como a nossa, cheia de atribulações e atropelos, de limites 
nos tempos e espaços destinados ao lazer, ao brincar e com estímulo a um 
conhecimento de produção pertinente ao mundo do trabalho capitalista, crianças 
e adolescente raramente compartilham brincadeiras ou outras atividades entre 
idades diferentes. Porém, é nesse estar junto, nessa ação de troca dentro de 
um contexto de multi-idade, que o desenvolvimento de ambas as partes se 
potencializa, sendo um convite ao aprendizado. 

Neste sentido, conforme Prado (2006), é nas mediações com os outros que 
maiores e menores - crianças e adolescentes - ensinam, aprendem e constroem 
juntos, seu mundo de cultura por meio do estabelecimento de relações peculiares 
de confiança, de respeito e de amizade durante as brincadeiras compartilhadas. 

Para melhor exemplificar essa mediação e a interação entre as turmas com 
diferentes idades, tivemos um terceiro momento do projeto, dando sequência 
à realização das atividades interdisciplinares, em que foi proposto uma caça 
ao Tesouro do Baú da Arte. Para envolver e despertar esse momento lúdico, 
os estudantes do oitavo ano criaram uma história para contar às crianças, 
construindo uma atmosfera para incentivar a busca pelo precioso tesouro. 

Foram duas semanas planejando esse momento. Começamos com a criação 
da história a ser contada. A turma se dividiu espontaneamente em grupos para 
escrever suas histórias. Após esse processo foram lidas e selecionadas entre elas 
a melhor história. A escolhida contava a aventura de um artista carinhosamente 
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cognominado Candinho que, ao visitar os mares do sul, passando por uma 
ilha cheia de magia e mistérios, tivera seu precioso baú, cheio de obras de 
arte, desaparecido da embarcação em que estava, indo o mesmo parar - 
misteriosamente - no terreno da escola Beatriz. 

Com esse enredo, as crianças do segundo ano teriam que, por meio de um 
mapa, procurar as pistas deixadas em diferentes espaços da escola até encontrar 
o tesouro (pinturas) deixado por Portinari. 
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Figura 12 - Brincadeira 
descobrindo as pistas  

Turma 22.  
Fonte: Acervo Escola Básica 

Beatriz de Souza Brito.
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Figura 13 - Atividade “chapéu 
de pirata” - Turma 22. Fonte: 
Acervo Escola Básica Beatriz 

de Souza Brito.
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Cada pista vinha com uma charada a ser decifrada que levava a próxima 
etapa. Foram espalhadas por vários locais desde a entrada da escola (guarita), 
passando por alguns ambientes como a biblioteca, a sala da direção, refeitório e 
outras penduradas em árvores, até chegar ao local em que finalmente encontraram 
o baú: a sala de aula do segundo ano. Assim, quando as crianças lá chegaram 
receberam com surpresa a festa que o oitavo (8º) ano havia preparado: um baú 
com vários cartões-presentes pintados por eles inspirados nas obras vistas no 
decorrer do processo7. Para fechar com “chave de ouro”, havia uma mesa cheia 
de guloseimas para um lanche gostoso de confraternização, preparado pelos 
estudantes da turma 82. 

7  Meninos brincando (1955); Palhacinhos na gangorra (1957); Cambalhota (1958); Meninos no balanço (1960); 
Menino com pião (1947); Futebol (1935); Meninos soltando pipas (1947); Moleques pulando cela (1958); Roda 
infantil (1932).
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Figura 14 - Confraternização 
entre as turmas 82 e 22.  

Fonte: Acervo Escola Básica 
Beatriz de Souza Brito
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A troca afetiva ocorrida entre os estudantes de diferentes idades pode ser 
percebida (e sentida) entre eles durante outros momentos do convívio escolar, 
como avalia a professora da turma 22:
“Esse projeto possibilitou que as crianças e adolescentes enxergassem uns aos 
outros de maneira diferente. Eles criaram laços afetivos para além do tempo que 
ocorreu o projeto. Os adolescentes se tornaram referências positivas às crianças, pois 
demonstraram paciência em ensinar, criatividade e doçura nas interações e assim 
passaram confiança às crianças que os elegeram como “tutores” dentro do ambiente 
escolar. Os adolescentes relembraram de suas infâncias e da importância de serem 
tratados com carinho e respeito nos primeiros anos escolares. As crianças também 
mudaram suas percepções sobre os adolescentes. Além de os terem como referência, 
começaram a respeitar mais seus espaços de convivência na hora do recreio, percebendo 
que os mesmos precisam interagir somente entre eles em alguns momentos e que para 
isso precisam de um espaço com um pouco mais de privacidade para conversarem.  
Outro ponto importante desenvolvido com o Projeto Portinari foi a parceria estabelecida 
por professores dos anos iniciais e finais que trouxe uma dinâmica e um pensar diferente 
sobre as múltiplas formas que devemos pensar uma educação básica interdisciplinar 
e sem rupturas desses dois segmentos” (Fernanda Ramos Furtado, professora Anos 
Iniciais).

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS: Saltando do balanço, um salto no 
infinito, entre a terra e o céu

Nas inflexões do tempo ocupado, cronometrado, controlado do mundo sério 
e adulto, no burburinho das aprendizagens escolares, crianças e adolescentes 
criam modos de desbravar o estabelecido e assim encontrar vãos, frestas para 
agir e inverter os ponteiros de uma lógica determinista desse tempo-espaço, 
trazendo outro sentido e significado para o vivido. 
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Figura 15 - Brincadeira corrida 
de cavalinho - Turma 82 e 22. 

Fonte: Acervo Escola Básica 
Beatriz de Souza Brito.
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Seja pelo modo de falar, andar, se vestir, gesticular, de rir ou de chorar, de 
sorrir ou se fechar, de gritar ou silenciar é sabido que crianças e adolescentes  
marcam sua presença nos espaços sociais de forma singular e com autonomia. 

Nesse sentido, procuramos trabalhar com a compreensão de crianças como 
sujeitos históricos, produtoras de cultura, mas também decorrentes da mesma. 
Falamos de crianças no plural para abarcar a todas: aquelas cujo país infantil é 
regado de cores, alegrias, incentivos e graça e a outra, de meninos e meninas 
esmolando, trabalhando, prostituindo-se, sem tempo para brincar e sob todo tipo 
de violências no seu dia a dia (FROTA, 2007). Ambas, retratadas por Candido 
Portinari em modo particular de vê-las, senti-las e expressá-las.

Da mesma forma, ao trabalharmos com a compreensão de adolescência 
“para além dos limites fisiológicos e jurídicos” (FROTA, 2007, p 1), que os 
enquadra num conceito etapista, buscamos superar entendimentos típicos que 
recaem sobre esse grupo abrindo espaço para pensá-los como uma "categoria 
que se constrói e se re-constrói dentro de uma história e tempo específicos". 
(FROTA, 2007, p 1).

Dentro do projeto desenvolvido conseguimos mobilizar profissionais 
de duas áreas: Artes e Pedagogia, juntamente com acadêmicos, estagiários e 
bolsistas do PIBID-EF. Contudo, nem sempre o balanço fluiu como desejávamos. 
Ou como havia sido programado. Nesse período, enfrentamos várias 
dificuldades, dentre elas tempo para sentar e planejar em conjunto, problemas 
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particulares que surgem, alteração de datas, lidar com outras demandas da 
rotina escolar etc, as quais estiveram presentes nos meses descritos. 

Esse talvez seja um dos grandes "nós" quando se almeja trabalhar com a 
interdisciplinaridade nas escolas. Talvez resida aí a resistência das demais áreas 
em somar esforços junto ao projeto. Mesmo após a divulgação e explicação 
do projeto em reunião pedagógica em que foram apresentados os objetivos e 
contornos do que se pretendia fazer, a adesão foi baixa. Apesar do interesse inicial 
demonstrado por alguns, o mesmo não avançou a ponto de termos outras áreas 
participando do projeto. Dentre os motivos, podemos destacar a dificuldade de 
comunicação (professoras e professores, sobrecarregados pelo trabalho em mais 
de uma escola), de encaixar os horários para sentar e conversar - professores e 
articuladores do projeto - e assim tirar as dúvidas e fazer as conexões possíveis 
e viáveis para engajamento. Para muitos, um projeto que chega num semestre já 
em andamento, soou e soa como um aumento no volume de trabalho já vultuoso. 

Também tivemos problemas com horários para planejamento entre os que 
aceitaram participar desdobrando, assim, em reorganização e até atrasos na 
execução do cronograma inicialmente previsto e alteração de algumas atividades, 
dentre elas, a construção dos balanços pela escola, pintura nos muros e a caça 
ao tesouro que foi adiada diversas vezes por motivos diversos. Isso mostra a 
dificuldade de se trabalhar interdisciplinarmente ou de modo multidisciplinar, 
dentro de uma rotina escolar afogada em excessos de demandas e sobrecargas.
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Contudo, é possível saltar desse balanço com a certeza de que conseguimos 
realizar um grande trabalho em equipe, com cooperação e engajamento de 
todos os participantes, com compromisso e responsabilidade com o outro. 
Assim como o brinquedo-balanço exige parceria quando compartilhado, nosso 
balanço teórico das ações desenvolvidas também exigiu adaptações mostrando 
que é preciso tirar os pés do chão e ver sob outra perspectiva sabendo que 
naquele momento efêmero do salto entre a terra e o céu há um infinito de 
possibilidades, de graça e leveza que nos permitem sonhar.
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A OBRA DE PORTINARI 
MOVIMENTANDO A EDUCAÇÃO 
ESTÉTICA NAS AULAS DE ARTES VISUAIS

Ana Maria Alves de Souza

RESUMO: O presente relato refere-se à participação da disciplina de Artes Visuais 
no Projeto Portinari, realizado de forma interdisciplinar com a Educação Física no 
segundo semestre de 2019. Desenvolvido com ênfase numa turma de oitavo ano 
da EBM Beatriz de Souza Brito, o Projeto abrangeu outras turmas dos anos finais e 
iniciais do ensino fundamental também na EBM João Alfredo Rohr. Com inspiração 
na obra de Portinari, o Projeto destacou imagens de jogos e brincadeiras infantis. 
Este artigo apresenta uma leitura do trabalho artístico de alguns alunos, acrescido 
de reflexões em que a História da Arte, a Literatura e a Antropologia serviram de 
embasamento para pensar o corpo e o movimento, num jogo com a atividade criadora 
vigotskyana e a Educação Estética. A disciplina de Artes Visuais procurou abrir espaço 
para os alunos expressarem suas memórias, vivências e particularidades, inspirados 
na obra de Portinari, proporcionando a possibilidade de uma convivência pacífica e 
integradora entre pessoas com habilidades e realidades díspares. Os alunos puderam 
ter, no exercício da atividade criadora, uma reflexão e reelaboração de suas experiências 
com brinquedos e brincadeiras a partir do contato e conhecimento de um patrimônio 
artístico da humanidade, através da organização do saber escolar na estrutura do 
Projeto Portinari.
Palavras-chave: Projeto Portinari. Ensino de Arte. Educação Estética.

doi.org/10.55427/atelie.978-65-990871-1-0.006

http://www.doi.org/10.55427/atelie.978-65-990871-1-0.006


223

PORTINARI’S WORK STIRRING AESTHETIC EDUCATION 
IN VISUAL ARTS CLASSES

ABSTRACT: The present report refers to the participation of the 
course of Visual Arts in the Portinari Project, which was executed in 
interdisciplinary form together with Physical Education in the second 
semester of 2019. Developed with emphasis on an eighth year class of the 
EBM Beatriz Souza de Brito, the Project also included other classes of the 
senior years and junior years of basic education in the EBM João Alfredo 
Rohr. Inspiring itself in the work by Portinari, the Project highlighted 
the images of childhood games and plays. This article presents an 
interpretation of the artistic work of some students, enhanced with some 
added reflections in which History of Art, Literature and Anthropology 
served as a foundation to think body and movement in a game with the 
vigotskyan creative activity and Aesthetic Education. The course of 
Visual Arts provided the opening of a space where the students could 
express their memories, experiences and individual aspects, inspired 
by Portinari’s work, providing, from the school benches onward, the 
possibility of a peaceful and integrative coexistence between people with 
different abilities and realities. The students could thus have, in the 
exercise of creative activities, a reflection and a re-elaboration of their 
experiences with toys and plays derived from the acquaintance with an 
artistic heritage of Humanity, through the organization of knowledge in 
the structure of the Portinari Project.

KEYWORDS: Portinari Project. Art Teaching. Aesthetic Education. 
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L’OEUVRE DE PORTINARI BOUGEANT L’ÉDUCATION 
ESTHÉTIQUE AUX COURS D'ARTS VISUEL 
 
Résumé: Le rapport ci-présenté fait référence à la participation de la 
matière scolaire d’arts visuels dans le Projet Portinari, réalisé de façon 
interdisciplinaire avec l’éducation physique et sportive (EPS) pendant le 
deuxième semestre de 2019. Développé visant une classe du Troisième au 
établissement d'enseignement Beatriz de Souza Brito, le Projet a englobé 
d’autres classes du collège et de l'élémentaire aussi dans l'établissement 
d'enseignement João Alfredo Rohr. Inspiré de l'œuvre de Portinari, le 
Projet a mis en évidence des images de jeux pour enfants. Cet article 
présente une lecture du travail artistique de certains élèves, accrue des 
réflexions auxquelles l’histoire de l'art, la littérature et l'anthropologie ont 
servi de base pour réfléchir le corps et le mouvement, dans un jeu avec 
l’activité créatrice selon Vygotski et l'éducation esthétique. La matière 
scolaire d’arts visuels a cherché à ouvrir de l’espace pour que les élèves 
expriment leurs souvenirs, expériences et particularités, inspirés de 
l'œuvre de Portinari, offrant la possibilité d’une coexistence pacifique et 
d'intégration parmi des personnes avec des compétences et des réalités 
inégales. Les élèves ont eu l'opportunité, dans l'exercice de l'activité 
créatrice, de réfléchir et réélaborer leurs expériences avec des jeux a partir 
du contact et de la connaissance d’un patrimoine artistique de l'humanité, 
à travers l’organisation du savoir scolaire sur la structure du Projet 
Portinari.

MOTS-CLÉS: Projet Portinari. Enseignement d’art. Éducation 
esthétique.
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1 INTRODUÇÃO

No Projeto Portinari aqui relatado, tivemos como embasamento teórico a 
nortear nossas ações pedagógicas o pensamento de Vigotsky quando enfoca “[...] 
a imaginação como uma formação especificamente humana, intrinsecamente 
relacionada à atividade criadora do homem, e fala do trabalho pedagógico 
orientado para a experiência estética”. (VIGOTSKY, 2009, p. 7).

Ao estimularmos a imaginação criadora dos alunos através da apresentação 
da obra de Portinari relativa a brinquedos e brincadeiras, almejamos alcançar a 
expressão estética de todos os alunos e alunas, procurando incluir no Projeto as 
diferenças de cada um, conforme suas particularidades, num movimento com a 
Educação Estética. 

Refletindo sobre a questão do ensino de arte em torno do corpo em 
movimento nos brinquedos e brincadeiras na obra de Portinari proposto por 
este Projeto, alcançando as disciplinas de Educação Física e Artes Visuais na 
Escola Básica Municipal Beatriz de Souza Brito, podemos afirmar que, dentro...

[...] das contradições das relações sociais existentes, nossa 
compreensão é a de que se tem tornado uma necessidade 
histórica cada vez mais vital a premissa de que as novas gerações 
precisam apropriar-se da cultura historicamente acumulada em 
suas formas mais desenvolvidas e representativas, para que se 
possam formar, desenvolverem-se e serem sujeitos da própria 



225

história. Daí decorre nossa defesa da escola e da socialização 
do conhecimento sistematizado [...]. (GALVÃO; LAVOURA; 
MARTINS, 2019, p. 53).

Durante o processo de desenvolvimento do Projeto Portinari, tivemos 
algumas surpresas que extrapolaram o espaço plástico da folha de papel, 
conforme veremos no transcorrer deste relato, fazendo-nos refletir sobre a 
necessidade de se proporcionar, na sala de aula, um lugar para que os estudantes 
narrem aspectos de suas identidades, construindo significados entre as mais 
variadas diferenças. Acreditamos que as aulas de Artes Visuais têm um papel 
importante neste processo ao facilitarem a expressão dos indivíduos numa 
comunicação não verbal, abrangente de simbolismos ali socializados (WEIL; 
TOMPAKOW, 1986).

Para nós, a proposta interdisciplinar deste Projeto foi motivo de crescimento 
da experiência pedagógica; durante o processo, participei em algumas das 
reuniões do grupo coordenado pelo Prof. Dr. Fabio Pinto (CED/UFSC), e no 
dia a dia da sala de aula, pude receber orientações e trocar experiências com a 
professora de Educação Física, Débora Brandalise, doutoranda em Educação 
e minha companheira de trabalho na EBM Beatriz de Souza Brito, no bairro 
do Pantanal, em Florianópolis-SC, a quem agradeço o convite para participar 
do Projeto. Como minha carga horária tem a característica de dividir-se entre 
duas escolas, foi inevitável que eu levasse também propostas deste Projeto à 
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EBM João Alfredo Rohr, no bairro do Córrego Grande, em Florianópolis-SC, 
onde os alunos e alunas receberam muito bem as propostas e engajaram-
se no conhecimento da obra de Portinari. É preciso dizer que essas escolas 
para as quais levei o projeto são localizadas em bairros vizinhos, ambas nas 
proximidades da Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC). O relato que 
faço aqui, no entanto, é um recorte do vivenciado, destacando apenas alguns 
dos trabalhos desenvolvidos com uma turma de oitavo ano da EBM Beatriz 
de Souza Brito, com a qual eu dividia a grade de horário com a Prof.ª Débora 
Brandalise. 

2 CONTEXTUALIZANDO A ESCOLA E SEUS ALUNOS

Os alunos da EBM Beatriz de Souza Brito são provenientes tanto do próprio 
bairro onde se localiza a escola, o bairro Pantanal (Florianópolis-SC), quanto de 
bairros vizinhos, sendo sua população discente composta tanto por filhos de 
professores e alunos universitários, quanto de trabalhadores braçais, com pouca 
escolarização. Há, entre eles, grande diferenciação acerca das possibilidades 
recreativas que as famílias lhes podem oferecer. O bairro tem uma rua central 
que vai desde a UFSC, passando pela escola, até chegar nas avenidas que levam 
às praias. Nas laterais da rua central, tanto de um lado como de outro, tem 
morros cheios de casas. A escola localiza-se na base da rua central, e estende-se 
em blocos, subindo o morro, sendo ligada por uma escadaria. 
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Podemos dizer aqui que Portinari acompanhou as mudanças de um Brasil 
rural, com uma ideologia agrária, para uma mais industrial, mudanças estas 
ocorridas nas transformações da República Velha (1889-1930), que assumiram 
dimensão mais ampla na República Nova (a partir de 1930). Os brinquedos e 
brincadeiras por ele retratados ainda têm o gosto do campo, de uma cidade do 
interior.

Por outro lado, o bairro Pantanal, onde se localiza a Escola Beatriz de 
Souza Brito, em Florianópolis-SC, também passou (e passa) pelo processo de 
urbanização, especialmente desde a construção da UFSC (1975) e da Empresa 
Eletrosul, no bairro. Essas questões são contextualizadas de forma mais ampla 
na dissertação de mestrado em Educação do ex-diretor da escola, e professor de 
Artes (Música), Dr. Pedro Cabral Filho (1998), que discorreu sobre "A constituição 
da Escola Básica Municipal Beatriz de Souza Brito: 1935-1992".

Lembramos também aqui que, ao falar sobre as "Dimensões Sociais do 
Processo de Urbanização no Brasil", o antropólogo Ruben Oliven (1984, p. 57-74) 
faz uma análise das relações entre cultura e classe social em cidades brasileiras, 
com o objetivo de ver as transformações ocorridas no desenvolvimento de 
uma sociedade urbano-industrial capitalista. O antropólogo observa que “[...] 
a homogeneização cultural que se supõe estar ocorrendo em cidades brasileiras 
não atinge todas as camadas sociais do mesmo modo, nem está uniformemente 
distribuída em todas as áreas de envolvimento social” (OLIVEN, 1984, p. 60). 
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Percebemos que esse autor não separa as mudanças econômicas e demográficas 
das mudanças sociais, discutindo-as de modo integrado, de forma que é isso 
que pretendemos fazer aqui também, ao falar de Educação Estética.

3 A PRÁTICA PEDAGÓGICA E ALGUMAS REFLEXÕES

O foco de atenção desenvolvido nas aulas de Artes Visuais começou pela 
observação do espaço plástico na obra de Portinari, com sua distribuição de 
formas e cores especialmente nas imagens de jogos e brincadeiras. O Projeto, 
executado de maneira interdisciplinar com a Educação Física, utilizou, para 
observação nas aulas de Artes Visuais, imagens ampliadas de obras de Portinari 
proporcionadas pelo coordenador-geral do Projeto, o Prof. Fabio Pinto (CED/
UFSC).

3.1 PESQUISANDO, RECRIANDO E CONTANDO HISTÓRIAS 
SOBRE PORTINARI

Para o desenrolar da prática pedagógica, pesquisamos e utilizamos diferentes 
biografias do artista disponíveis na biblioteca das escolas, de maneira que os 
alunos pudessem ter a oportunidade de ver construções biográficas e imagens 
variadas (TRZMIELINA, 1997; SANTA ROSA, 1999, 2001; ACEDO; ARANHA, 
2001). Com base nessas biografias, recriamos uma narrativa própria na qual 
contamos aos alunos a seguinte história: 
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“Candido Portinari nasceu em Brodowski, interior de São Paulo, em 1903, filho de 
imigrantes italianos. Chamado na infância de Candinho, já era conhecido na escola que 
frequentava como um grande desenhista, trocando, inclusive, a merenda dos colegas por 
seus desenhos. Conta-se que, ainda pequeno, ele sonhava em ter uma caixa de lápis de cor 
que havia visto no mercadinho. Para conseguir adquiri-la, fez o seguinte negócio: pediu 
dinheiro emprestado à avó para comprar alguns vasos de cerâmica, nos quais pintava 
desenhos com casas ou animais, e depois vendia mais caro. Foi assim que conseguiu 
juntar dinheiro para comprar a caixa de lápis de cor! Aos 11 anos, copiou o retrato de um 
músico famoso chamado Carlos Gomes. Ficou tão lindo que seu pai começou a pensar 
em lhe mandar para uma Escola de Belas Artes. Quando Portinari fez 15 anos, foi para 
o Rio de Janeiro estudar Arte, e, em 1929, recebeu um grande prêmio, ganhando uma 
viagem para Paris. Ele gostava muito de pintar sua infância, crianças brincando e cenas 
da vida no campo. É bem conhecido por ter desenhado “os meninos de Brodowski” 
(TRZMIELINA,1997).  Tornou-se um artista muito importante pintando, também, murais, 
como o Guerra e Paz. Portinari pintou quadros retratando nossa história, os trabalhadores 
das lavouras de café, os retirantes da seca, nossas tradições, assim como o sentimento 
religioso do povo brasileiro. (ACEDO; ARANHA, 2001). O artista veio a falecer em 1962, 
aos 59 anos, intoxicado pelas tintas que utilizava!” 

Somando-se ao conhecimento dessa história os dados biográficos sobre a 
trajetória do pintor estudado, pudemos também proporcionar aos alunos e alunas, 
para as elaborações plásticas, papéis de diferentes gramaturas e formatos, lápis 
grafite, lápis de cor, lápis aquarelável, giz pastel seco, giz pastel oleoso e tinta 
acrílica; para a aquisição de tais materiais, além do nosso próprio investimento, 
tivemos algumas parcerias, como da própria escola envolvida e, também, do 
Centro de Artes da UDESC, que cedeu papéis de grandes dimensões.
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3.2 A EDUCAÇÃO ESTÉTICA E O DESENROLAR DAS AULAS DE 
ARTES VISUAIS

Havíamos feito um curso de verão sobre Teoria das Cores com o artista 
carioca José Maria Dias da Cruz, atualmente residindo na Ilha, e no desenrolar 
das aulas de Artes Visuais, na escola, tivemos como objetivo chamar a atenção 
dos alunos para alguns aspectos da teoria desenvolvida por esse artista, referente 
à necessidade de construção de uma consciência do espaço plástico, quando se 
passa da leitura de uma obra para a prática artística. Em seu livro "A cor e o 
cinza: rompimentos, revelações e passagens", José Maria ressalta que, diante de 
uma folha de papel que se apresenta ao nosso campo visual para a elaboração 
de alguma imagem, a folha deixa de ser objetivamente uma folha, para tornar-se 
também outra coisa, um espaço plástico.

[...] Isto nos leva a pensar que, antes de já ser aquele espaço, mas 
mesmo ainda já não o sendo, a folha de papel já é para o artista 
o suporte da consciência desse espaço plástico. Mais ainda, ela 
deixa de ser a superfície passiva da folha de papel e passa a ser 
ativa, pela condição de ser já um suporte daquela consciência. 
Temos então duas posturas: entender a folha como objeto em si 
e entendê-la como objeto a ser transformado em espaço plástico 
(ou suporte para nos conscientizarmos dele).(CRUZ, 2001, p. 28).
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Promovemos, então, uma interpretação pessoal da poética de Portinari, 
num estudo das imagens em que alunos e alunas deveriam escolher alguma 
coisa para modificar, com a finalidade de se evitar a simples cópia da obra do 
artista, mas, sim, uma expressão na qual pudessem reconhecer, também, sua 
própria identidade. Passamos a elaboração de estudos em folhas menores, para 
posterior ampliação, distribuindo as figuras no espaço e colorindo-as.

3.3 O TRABALHO DOS/AS ALUNOS/AS E ALGUMAS 
REFLEXÕES

Como parte das atividades, observamos, nas imagens que Portinari pintou, 
as crianças fazendo piruetas (Figura 1). Salientamos, então, que deveríamos 
passar a pensar o movimento através da imagem, ou seja, o gesto do corpo a ser 
representado no desenho. Esse gesto do corpo no desenho encarado como um 
jogo de significados toma forma, e cada movimento desenhado remete a uma 
identificação pessoal. 



232

Figura 1 - Candido Portinari. 
Moleques Pulando Cela, 1958, 

59,5 cm x 72,5 cm.  
Fonte: http://www.portinari.

org.br/#/acervo/obra/2992/
detalhes Acesso em: 23 maio 

2021.

http://www.portinari.org.br/#/acervo/obra/2992/detalhes
http://www.portinari.org.br/#/acervo/obra/2992/detalhes
http://www.portinari.org.br/#/acervo/obra/2992/detalhes
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Destacou-se nesse trabalho um grupo de meninas adolescentes 
que discutiram e experimentaram a gestualidade expressiva do corpo 
antes de desenhar, de forma que todas do grupo concordassem com a 
gestualidade a ser representada plasticamente. Pude acompanhá-las 
elaborando o exercício, momento no qual pude ver o quanto a leitura 
da obra do artista foi realizada de maneira a produzir uma vivência 
pessoal da arte, conforme se observa na figura abaixo (Figura 2): 

Figura 2 - Exercício artístico de 
um grupo de alunas do oitavo 

ano, E.B.M. Beatriz de Souza 
Brito. 2019.

Fonte: Fotografia do acervo 
da Prof.ª Ana Maria Alves de 

Souza.
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Detendo mais o olhar, pudemos ver também que Portinari pintou meninos 
e meninas brincando de diferentes formas e com diferentes objetos. À medida 
que observávamos essas formas, procuramos evocar a memória dos jogos e 
brincadeiras na infância recente de cada um, aparecendo, nessa rememoração, 
questões de contextos diferenciados e problemáticas de gênero. Refletindo sobre 
a vivência de cada aluno, perguntamo-nos: Existem brincadeiras femininas? 
Existem brincadeiras masculinas? Entre as mais variadas respostas que surgiram, 
chamou-nos a atenção a expressão plástica de uma estudante adolescente (Figura 
3), que escreveu em seu desenho, em inglês, “Trans Kids Exist” (crianças trans 
existem, tradução nossa).
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Figura 3 - Trabalho da aluna 
da Turma 82. E.B.M Beatriz de 

Souza Brito. 2019.
Fonte: Fotografia do acervo da 
Prof.ª Ms. Ana Maria Alves de 

Souza.
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Mais uma vez, pude observar aqui o quanto os/as estudantes fizeram 
uma leitura pessoal da obra de Portinari de forma a atravessar a experiência, 
numa fusão entre a estética e os múltiplos sentidos, surpreendendo-nos com as 
temáticas vinculadas e impelindo-nos à busca de referenciais para a capacitação 
docente.

Nesses primeiros exercícios relatados, pudemos refletir sobre os hábitos 
criados na vivência de jogos e esportes na adolescência como algo que se 
relaciona com a construção do corpo e da identidade. É pertinente lembrarmos 
aqui de alguns fatos históricos relacionados a essas questões, como relatados por 
Alexandre Vaz e Ticiane Bombassaro (2012, p. 59-80), no livro "Fragmentos para 
uma história da educação do corpo em Santa Catarina", ao fazerem algumas 
primeiras aproximações acerca do esporte e da modernidade em Florianópolis. 
Os autores citados observaram, através de narrativas presentes no jornal O Estado, 
lançado em Florianópolis no início do século XX, que os esportes de então, como 
o remo, a caça, e, mais tarde, o futebol, eram majoritariamente praticados por 
homens como forma de afirmar a masculinidade, também cabendo o motivo de 
uma luta contra o tédio urbano, característico das cidades que se expandiam. 
O lazer torna-se algo muito importante como forma de gozo, uma vez que o 
tempo não poderia ser desperdiçado, nem estar ocioso. A prática de esportes 
por mulheres era muito restrita ao que se pensava ser o “embelezamento” da 
plateia, e não a prática esportiva propriamente dita. Encontraram relatos, no 
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entanto, da participação das mulheres em concursos de caça e de tiro, embora a 
caça em si fosse descrita no citado jornal como uma marca da bravura masculina. 
A tendência operada na modernidade, nas camadas médias urbanas que se 
formavam, era de que o esporte contribuía para a ordenação do corpo e para 
a regulação pulsional. A suposta indolência e o comodismo deveriam perder 
lugar frente à prática esportiva que procurava formar um sujeito forte, sadio, 
hábil e de bom espírito.

Em outro artigo desse mesmo livro, Beatriz Albino (2012, p. 24-41), 
pesquisando o jornal Dia e Noite, publicado entre 1936 e 1941, mostra-nos que, 
no suplemento denominado “Página Feminina”, é possível perceber alguns 
cuidados com o corpo e o ser mulher desde aquela época, na capital de Santa 
Catarina. Havia uma contradição entre as imagens fotográficas e os conselhos 
em forma escrita, dirigidos ao público feminino. Nas fotografias, apareciam 
mulheres praticando esportes, como o beisebol, o tênis e o golfe ao ar livre, 
estimulando visualmente aos esportes, mas que, no entanto, contrapunham-se 
à forma escrita conservadora dos costumes. A mulher de então ficava dividida 
entre a pose de uma plateia bonita e a agitação de uma prática esportiva.

Ao observarmos essas questões, parece-nos que as alunas e o aluno que 
realizaram os trabalhos aqui referidos no Projeto Portinari questionam, 
historicamente, por meio de simples desenhos, a postura feminina, que passa 
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dessa placidez de ser apenas, com seus corpos, um enfeite, para uma postura 
ativa, que escolhe construir-se enquanto tal. 

Dando sequência aos exercícios plásticos, a turma observou e refletiu sobre 
as diferentes formas como se cria uma obra artística. No caso, vimos que Portinari 
desenhou o que observou na cidade onde nasceu, em meio à sua experiência de 
vida, rememorando sua própria infância ao ver as crianças de Brodowski.
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Figura 4 - Candido Portinari. 
Meninos soltando pipa, 1943,  

16 cm x 11,5 cm. 
Disponível em: http://www.

portinari.org.br/#/acervo/
obra/3320/detalhes Acesso: em 23 

maio 2021.

http://www.portinari.org.br/#/acervo/obra/3320/detalhes
http://www.portinari.org.br/#/acervo/obra/3320/detalhes
http://www.portinari.org.br/#/acervo/obra/3320/detalhes
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Promovemos uma discussão acerca da transmissão das brincadeiras através 
de gerações, perguntando-nos: Como era o espaço onde cada um brincou na 
infância recente e o espaço do jogo e da brincadeira na vida atual? Discutimos a 
questão do jogo e a brincadeira como uma questão cultural, como, por exemplo, 
os diferentes costumes, no Brasil e no mundo, de soltar pipa, e as diferentes 
nomenclaturas para a brincadeira, conforme a região. Os alunos e alunas 
foram desafiados a fazer um desenho contextualizado, em sua vivência, em 
que deveriam perceber a possibilidade da existência de diferenças culturais 
e econômicas nos jogos e brincadeiras. Foi significativo o desenho elaborado 
por um grupo de adolescentes, no qual, depois de muitas discussões, foram 
desenhadas as crianças soltando pipa em cima da laje.

Figura 5 - Trabalho de um 
grupo de alunos do oitavo 

ano, E.B.M. Beatriz de Souza 
Brito. 2019 Fonte: Fotografia 

do acervo da Prof.ª Ana Maria 
Alves de Souza.
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Ora, é comum observar, na região onde se localiza a escola, casas com teto 
de laje. Conversando com os alunos sobre as diferentes práticas culturais com a 
brincadeira da pipa, constatamos, com surpresa, que alguns nunca haviam feito 
tal brincadeira, por terem sempre morado em edifícios, sem possibilidade de 
espaço.

Para falar sobre a historicidade do brinquedo e das brincadeiras, percebendo 
a mudança através dos tempos, Max Alexandre Gonçalves (2015) escreve sobre o 
pensamento de Walter Benjamin. Na "História Cultural do Brinquedo", Benjamin 
diz não ser possível compreender o brinquedo...

‘[...] nem em sua realidade, nem em seu conceito, se quiséssemos 
explicá-lo unicamente a partir do espírito infantil’ [...] ‘o 
brinquedo infantil não atesta a evidência de uma vida autônoma 
e segregada, mas é um diálogo mudo, baseado em signos, 
entre a criança e o povo’. (BENJAMIN, 1994, p. 247-248 apud 
GONÇALVES, 2015, p. 309).

Gonçalves, ao comentar esses escritos de Benjamin, ressalta que “a criança 
não deve ser analisada separadamente do povo e da classe à qual pertence”. 
(GONÇALVES, 2015, p. 309). 

Parece-nos pertinente aqui relacionar o que diz Saccomani (2016, p. 89), 
ao referir-se à educação escolar como lócus privilegiado de socialização dos 
conhecimentos mais desenvolvidos da humanidade. Diz a autora:
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A brincadeira não é uma produção cultural de autoria unicamente 
da criança [...]. O ato de brincar não é de modo algum endógeno 
à criança; ele depende inteiramente das condições objetivas, nas 
quais acontecem as brincadeiras infantis. Portanto o professor 
deve atuar intencionalmente nessas condições objetivas, 
ampliando o horizonte desses indivíduos apresentando-lhes 
o patrimônio humano ao qual eles não teriam acesso sem a 
educação escolar. (SACCOMANI, 2016, p. 89). 

Tendo em vista essas questões, é importante fazermos um aprofundamento 
sobre a estética dos movimentos aqui abordada nas expressões artísticas.

4 ABORDAGENS PARA A ESTÉTICA DOS MOVIMENTOS E OS 
APORTES BIOGRÁFICOS

Buscamos na teoria antropológica referências para pensar a estética do 
movimento do corpo, proposta nos exercícios artísticos. Apesar de ser formada 
na Licenciatura em Educação Artística, habilitação em Artes Plásticas, tive a 
oportunidade de fazer um mestrado em Antropologia Social (UFSC, 2003), 
com uma pesquisa sobre esportes, especificamente sobre o surf praticado por 
mulheres em algumas praias da Ilha. Nessa pesquisa, entrei em contato com 
o pensamento de Huizinga (1990), que traz uma reflexão acerca da natureza 
e do significado do “jogo” como fenômeno cultural. Ele aponta que o jogo 
é um elemento presente na maioria das manifestações culturais, sendo um 
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componente das relações sociais. Segundo esse filósofo, o jogo é ligado ao 
domínio da estética com efeitos de tensão, ritmo, movimento, mudança, 
equilíbrio, contraste, variação, ordem e entusiasmo, sendo estas características 
lúdicas presentes nos jogos desde os primórdios da humanidade.

A partir desse mestrado, passei a ter sempre o interesse de leitura sobre 
essa temática, e, assim, conheci, posteriormente, a pesquisa da antropóloga 
Luciana Hartmann (2011, p. 205-209), "Gesto, palavra e memória: performances 
narrativas de contadores de causos", na qual podemos observar como se dá a 
construção cultural do corpo no cotidiano da vida, em diferentes contextos. No 
livro publicado por Hartmann, com pesquisa sobre a gestualidade dos contadores 
de causos na região da campanha gaúcha, há um excelente embasamento na 
teoria antropológica acerca da estética dos movimentos corporais, onde o corpo 
aparece como elo entre a natureza e a cultura, no qual o pesquisador deve buscar 
perceber a identificação da memória em gestos e manipulação de utensílios 
fazendo notações dos movimentos corporais.

É pertinente lembrar aqui que Levi-Strauss, na "Introdução à obra de Marcel 
Mauss", diz que, no estudo das “técnicas corporais” transmitidas de geração em 
geração, propostos por Mauss desde a década de 30 do século XX, “pode-se 
chegar à maneira concreta com que a estrutura social imprime sua marca nos 
indivíduos”. (LEVI-STRAUSS, 1974, p. 1-36).
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No transcorrer dos anos fiz, também, um mestrado em Literatura (SOUZA, 
2011), em que realizei uma leitura de diferentes narrativas biográficas sobre 
a artista mexicana Frida Kahlo, sendo uma voltada ao público juvenil. Essa 
pesquisa trouxe-me referenciais para pensar a abordagem do Projeto Portinari 
através do pensamento de Roland Barthes, e seu conceito de punctum, 
desenvolvido ao longo de seu livro "A Câmara Clara" (2013), no qual fala 
sobre a análise de imagens fotográficas. Barthes ressalta que uma das formas 
de se analisar uma imagem é através do ponto que mais nos toca, nos punge, 
de forma que parte do subjetivo para a construção da análise. Por outro lado, 
acreditamos, junto com Walter Benjamin, que “articular historicamente o 
passado não significa conhecê-lo ‘como ele de fato foi’. Significa apropriar-se 
de uma reminiscência, tal como ela relampeja no momento de um perigo”. 
(BENJAMIN, 1994, p. 224 apud GONÇALVES, 2015, p. 303). Assim, promovi 
entre meus alunos e alunas uma leitura pessoal das obras de Candido Portinari, 
de maneira que o ensino pudesse se tornar significativo para cada um dos 
sujeitos da aprendizagem à medida que se apropriassem do conhecimento do 
patrimônio artístico-cultural produzido pela humanidade.

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS

Durante o processo de desenvolvimento deste Projeto, estive também 
aprendendo, junto com meus alunos e alunas, detalhes diferenciados sobre 
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a obra de Portinari. Uma vez que a arte é sempre um manancial inesgotável, 
depois do trabalho realizado, pude entrar em contato com o livro Portinari, 
Amico Mio (1995), contendo as cartas de Mário de Andrade a Candido 
Portinari, organizadas por Annateresa Fabris. Esse livro trouxe-me uma bela 
contextualização do pensamento da época e da vida do artista de uma forma 
agradável e diferente. Muito ainda há que se demorar nas obras de Portinari, 
ler e aprender sobre o artista! Agradeço aqui a inclusão desse trabalho 
pedagógico, de forma que pude fazer minha própria leitura da obra desse 
artista, compartilhando experiências nesse movimento.

Observamos, durante o processo deste Projeto, o que Silva (2017, p. 90) 
destaca, ao falar sobre Vigotsky, mencionado no início deste relato, que a 
atuação do professor de artes, ao “proporcionar aos alunos o acesso qualificado 
aos conhecimentos sobre arte, a fim de mergulhá-los na experiência artística da 
humanidade, poderá fazê-los criar novas imagens, reelaborando assim, no seu 
processo criador, novas possibilidades”.

Ao finalizar o Projeto com essa turma do oitavo ano sobre a qual tecemos 
considerações neste texto acerca de alguns poucos dos muitos trabalhos artísticos 
criados na disciplina de Artes Visuais, fizemos uma exposição especialmente 
montada na própria sala de aula, e outra exposição mais ampla, junto com as 
outras escolas da Rede Municipal de Ensino de Florianópolis (RME) e alguns 
Núcleos de Educação Infantil Municipais (NEIM) integrantes do Projeto, no 
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Centro de Educação Continuada (CEC) da Prefeitura de Florianópolis-SC, 
onde foi realizado um Seminário, aberto à comunidade, acerca das práticas 
desenvolvidas, sob coordenação geral do Prof. Dr. Fabio Pinto (CED/UFSC) e 
apoio da Secretaria Municipal de Educação (SME).

A atividade criadora mediada com referência na obra de Portinari, neste 
projeto interdisciplinar entre Educação Física e Artes Visuais, movimentou a 
atenção pedagógica para a importância da discussão de um ensino voltado, 
de forma abrangente, para a Educação Estética como um desafio inquietante 
a ser considerado ao almejar o convívio entre as diferenças, sejam elas sociais, 
biológicas, de gênero ou culturais. 
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CAPOEIRA E PORTINARI: a experiência 
estética e o ensino das práticas corporais 
nos anos iniciais do ensino fundamental

Anderson José Libânio 
Fábio Machado Pinto 

RESUMO: Este texto trata de apresentar e problematizar uma experiência de ensino 
da capoeira numa turma do quarto ano dos anos iniciais, realizado em uma escola da 
rede pública de ensino de Florianópolis no período de setembro a dezembro de 2019. 
Essa experiência ocorreu no âmbito do “Projeto Experiências educativas: infância e 
educação do corpo na obra de Portinari” e do Estágio Supervisionado em Educação 
Física Escolar II, disciplina ofertada pela Universidade Federal de Santa Catarina 
(UFSC). Tematizamos algumas obras de Candido Portinari e Debret que possuíam 
relações conceituais e estéticas com a questão étnico-racial, os aspectos teóricos e 
práticos da capoeira e entre outros aspectos da cultura de matriz africana. O ensino 
da capoeira contribuiu para o desenvolvimento de múltiplos aprendizados, inclusive 
os históricos, conceituais, estéticos, éticos e técnicos, promovendo uma reflexão crítica 
sobre as demandas sociais de nosso tempo. Entre os resultados destaca-se a reflexão 
crítica e ampliação dos conhecimentos sobre aspectos históricos sociais e do cotidiano 
das crianças, com ênfase no estudo sobre a formação social do povo brasileiro e da 
história do Brasil. 
PALAVRAS CHAVE: Capoeira. Ensino fundamental. Arte. Educação Física. Candido 
Portinari.
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CAPOEIRA AND PORTINARI: the aesthetic experience and 
the teaching of body practices in the early years of elementary 
education
ABSTRACT: This text aims to present and discuss an experience of 
teaching capoeira in a fourth-year class of early grades, held in a public 
school in Florianópolis from September to December 2019. This experience 
took place within the “Educational experiences project : childhood and 
education of the body in the work of Portinari” and the Supervised 
Internship in Physical Education at School II, a discipline offered by the 
Federal University of Santa Catarina (UFSC). We thematized some works 
by Candido Portinari and Debret that had conceptual and aesthetic ties 
to the ethnic-racial issue, the theoretical and practical aspects of capoeira 
and other aspects of the African rooted culture. The teaching of capoeira 
contributed to the development of multiple learnings, of historical, 
conceptual, aesthetic, ethical and technical nature, promoting a critical 
reflection on the social demands of our time. Among the results, critical 
reflection and expansion of knowledge about social and daily life aspects of 
children stand out, with an emphasis on the study of the social formation 
of the Brazilian people and the history of Brazil.

KEYWORDS: Capoeira. Elementary School. Art. PE. Candido Portinari.

CAPOEIRA ET PORTINARI : l’expérience esthétique et 
l’enseignement des pratiques corporelles dans les premières 
années de l’éducation primaire
RÉSUMÉ : Ce texte a le but de présenter et de discuter une expérience 
d’enseignement de la capoeira dans une classe de quatrième année 
de primaire, qui a eu lieu dans une école publique de Florianópolis de 
septembre à décembre 2019.  Cette expérience s’est déroulée dans le cadre 
du “Projet Expériences éducatives : enfance et éducation du corps dans 
le travail de Portinari” et le Stage Supervisé en Éducation physique à 
l’école II, une discipline offerte par l’Université fédérale de Santa Catarina 
(UFSC). Nous avons souligné quelques œuvres de Candido Portinari 
et Debret qui avaient des relations conceptuelles et esthétiques avec la 
question ethnico-raciale, les aspects théoriques et pratiques de la capoeira 
et d’autres aspects de la culture d’héritage africaine. L’enseignement de 
la capoeira a contribué au développement d’apprentissages multiples, 
notamment historiques, conceptuels, esthétiques, éthiques et techniques, 
favorisant une réflexion critique sur les exigences sociales de notre 
temps. Parmi les résultats, la réflexion critique et l’élargissement des 
connaissances sur les aspects sociaux et de la vie quotidienne des enfants 
se distinguent, mettant l’accent sur l’étude de la formation sociale du 
peuple brésilien et de l’histoire du Brésil.
MOTS-CLÉS : Capoeira. École primaire. Arts. EP. Candido Portinari.

TRADUÇÃO INGLÊS E FRANCÊS: Luiza Salgado Mazzola, Bacharela em Letras - Francês, licenciada em Letras - Português e Letras 
- Inglês, mestra em Literatura (PPGLit - UFSC) e doutoranda em Literatura (PPGLit - UFSC).

REVISÃO TEXTUAL: Justina Sponchiado, Doutora em Educação, UFSC. 
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1 INTRODUÇÃO

Neste texto apresentaremos e problematizaremos aspectos de uma 
experiência de ensino da capoeira nas aulas de Educação Física do quarto ano 
do ensino fundamental de uma escola pública municipal de Florianópolis: EBM 
Beatriz de Souza Brito. Tal trabalho foi realizado, de setembro a dezembro 
de 2019 e apresenta resultados da nossa participação no Projeto Experiências 
Educativas: Infância e Educação do Corpo na obra de Portinari. O Projeto foi 
promovido pelo Programa de Bolsas de Iniciação à Docência (PIBID, Educação 
Física, UFSC) e pela disciplina de Estágio Supervisionado em Educação Física 
Escolar II (MEN 5322, CED/UFSC). O estágio supervisionado é uma disciplina 
que pressupõe ações em quatro etapas de trabalho: a Análise da Conjuntura 
Educacional; o Planejamento de Ensino; a Prática de Ensino; e a Sistematização, 
Relato e Socialização da Experiência de Estágio. Trata-se de um exercício de ação-
reflexão-ação e que articula teoria e prática docente, universidade e educação 
básica, formação inicial e continuada de professores.

Consideramos nessa experiência de estágio, a Base Nacional Comum 
Curricular (BRASIL, 2017), bem como a Proposta Curricular da Rede Municipal  
de Ensino de Florianópolis (FLORIANÓPOLIS, 2016) que trata de demarcar os 
desafios pedagógicos e curriculares para o ensino no município. Em nossa revisão 
sobre os estudos da capoeira como conteúdo escolar, destacamos primeiramente 
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o que preconiza as leis 10.639/2003 e 11.645/2008, que alteram a Lei de Diretrizes 
e Bases da Educação Nacional (LDB) e incluem no currículo oficial em âmbito 
nacional - público e privado - a obrigatoriedade da presença da temática 
“História e Cultura Afro-Brasileira e Africana”. Na perspectiva da cultura, a 
capoeira foi declarada como Patrimônio Imaterial Brasileiro - IPHAN (Instituto 
do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional) em 15/07/2008 e como Patrimônio 
Imaterial da Humanidade - UNESCO (Organização das Nações Unidas para 
Educação, Ciência e Cultura) em 26/11/2014; trata-se, portanto, de preservar 
esse legado cultural e contribuir na formação da identidade do povo brasileiro. 
A capoeira é um dos conteúdos da cultura corporal e de movimento (BRASIL, 
BNCC, 2017) presente nesses documentos curriculares e é apresentada em sua 
historicidade, sugerindo um tratamento conceitual, estético, ético, articulados às 
técnicas corporais específicas dessa manifestação cultural. (FLORIANÓPOLIS, 
2016). 

Ainda no campo da Educação, especificamente na área da Educação Física, 
destacamos como referenciais teóricos-metodológicos do ensino da capoeira 
nas propostas crítico-superadora e crítico-emancipatória presentes nas obras do 
Coletivo de Autores (1992) e em Kunz e Cardoso (2009), com as quais temos 
certas convergências relacionadas ao conteúdo e formas de ensino, tendo 
como princípios a apropriação dos conhecimentos e a promoção da reflexão 
autônoma e crítica dos conteúdos escolares. Os estudos de Paula e Bezerra (2014) 
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ressaltam que a capoeira por ser multifacetada favorece o desenvolvimento 
de diversas aprendizagens, pois os elementos que a constituem, inclusive os 
históricos propiciam múltiplas reflexões críticas, inclusive sobre as demandas 
sociais e culturais da atualidade brasileira. Com isso, torna-se um conteúdo 
potencializador para um ensino interdisciplinar. A obra intitulada Matriz 
curricular para a "Educação das Relações Étnico-Raciais na Educação Básica" 
destaca, além de sua importância como símbolo de resiliência, a abrangência 
e pluralidade afirmando que a capoeira “faz parte do repertório cultural afro-
brasileiro, é um elemento de resistência da cultura negra no Brasil e, é praticada 
por brancos, negros e indígenas sem restrição”. (FLORIANÓPOLIS, 2016, p. 74).

A iniciativa interdisciplinar tem sido a tônica de nossas experiências 
de ensino na escola, referenciada na Proposta Curricular da Rede Municipal 
de Ensino de Florianópolis (2016) ganhando destaque a partir da nova Base 
Nacional Comum Curricular (BNCC, 2017), em que demarca a Educação 
Física na área das linguagens, assim como Artes, Língua Portuguesa e Línguas 
Estrangeiras. Nesse contexto, nossa abordagem pedagógica priorizou uma 
relação mais próxima com o conteúdo de Artes, mais especificamente os temas 
abordados por Candido Portinari (1903-1962) em sua magnífica obra. A escolha 
desse pintor brasileiro, um dos principais nomes do Modernismo, cujas obras 
alcançaram renome internacional, se deu pela sua íntima relação que mantém 
com o tema Brasil, sua história, seu povo, mais especificamente no que tange 
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a cultura popular. Sua obra revela a alma do trabalhador rural brasileiro, o 
sofrimento, a pobreza, as dificuldades, a dor do sertanejo nordestino fugindo 
da seca e da miséria humana, mas também as infâncias, suas brincadeiras e 
encantos (FABRIS, 1990).

Em nossas aulas, que apresentaremos a seguir, tematizamos com as crianças 
aspectos da escravidão negra no Brasil, o cultivo da cana de açúcar, o tema 
da malandragem, as brincadeiras populares em meio às técnicas corporais, 
músicas, brincadeiras e jogo de capoeira. Nosso objetivo foi o de promover 
processos pedagógicos coletivos e de reflexão crítica sobre aspectos da capoeira 
e das questões étnico-raciais articulados à obra de Candido Portinari, como 
possibilidade para se conhecer e melhor compreender a formação social e 
cultural do "povo brasileiro" (RIBEIRO, 1995).

Convidamos à leitura dessa aventura, mergulhados na escola pública, 
envoltos por ideais, sonhos, utopias, de mãos dadas com as crianças e professores 
para uma roda de capoeira com a presença dos mestres Portinari, Debret 
entre tantos outros. Como cantamos nas rodas de capoeira: "Esta arte que me 
encanta. Não consigo mais sair. Aprendi a capoeira que vem lá dos ancestrais. 
Salve, salve o meu mestre. Quem me ensinou o ABC". (Mestre Barrão, 2021). 
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2 ASPECTOS SOBRE A ESCOLA, A TURMA E A EDUCAÇÃO 
FÍSICA ESCOLAR.

Nossa experiência de ensino teve como tarefa inicial uma análise da 
conjuntura educacional da escola e da turma em que realizamos as atividades 
do projeto. Realizamos observações de nove aulas de Educação Física e algumas 
outras em disciplinas diversas, de alguns momentos de pátio e de reuniões 
pedagógicas. Realizamos também entrevistas e conversas com os professores 
envolvidos, buscamos os documentos da escola na sua página oficial e nos 
arquivos escolares, com objetivo de compreender o clima escolar.

Elegemos para nosso trabalho a turma 41, do quarto ano matutino, composta 
por vinte e cinco crianças matriculadas, todos entre nove e onze anos de idade - 
sete de nove anos, dezessete de dez anos e apenas um de onze anos -, sendo onze 
meninas e quatorze meninos, a metade residente no bairro da escola e a outra 
metade em bairros do entorno. Menos da metade da turma se autodenomina de 
origem europeia ou branca. Por outro lado, treze se consideram não-brancos, 
sendo quatro como de origem africana, cinco de origem indígena e quatro de 
origem asiática. Quando perguntados sobre as brincadeiras mais apreciadas, as 
crianças destacaram as atividades de pegar e esconder, seguidas pelos jogos de 
bola (Futebol). Jogar Bolita, Queimada e Pular Corda foram jogos mencionados 
uma única vez cada. Essa turma é caracterizada pelos professores e professoras 
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como tranquila e produtiva, porém em certos momentos ocorrem alguns 
conflitos. Segundo a pedagoga, as crianças gostam de escutar música e isso os 
acalma. Vale destacar que a turma possui um professor de Artes especialista 
em Música, mas com quem pouco tivemos contato e não realizamos nenhuma 
atividade conjunta. 

Na turma 41 a Educação Física é ministrada duas vezes na semana (45 
minutos), terça (uma aula no quinto período iniciando às 11h) e quarta-feira 
(as duas primeiras aulas começando às 7h45) por um professor efetivo. Ele 
considera que – “na Educação Física é necessário estar sempre repensando 
e buscando novas práticas e com isso contribuir com a vida dos discentes, o 
objetivo é combater a mesmice porque a área em que atua proporciona diversos 
conteúdos para intervenção.” Para o professor,1 a Educação Física – “deve 
desenvolver a autonomia dos alunos ao invés de promover práticas em que 
haja domesticação; afirmou que cada um tem sua especificidade e dentro de 
uma aula o educador deve saber respeitar essas variantes”. 

A relação do professor com as crianças mostrou-se frequentemente 
tranquila e sua presença era acolhida com entusiasmo pelas mesmas. A turma 
mostrou-se dinâmica e participativa, confirmando os momentos de conflitos 
e excessivas conversas paralelas, centrados em alguns poucos meninos, o que 
atrapalha o desenvolvimento de algumas aulas. A dinâmica dos encontros 

1  Entrevista realizada com Professor de Educação Física no ano de 2019.
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obtinha como rotina uma introdução com a explicação da atividade, jogos 
de estafetas, brincadeira de pega-pega e foi abordado também como tema 
modalidades do atletismo, havia intervalos para resolver os conflitos. Essa 
observação inicial permitiu uma melhor compreensão sobre a relação do 
professor com as crianças e os conteúdos, sobre a rotina escolar e aspectos do 
sentido da experiência docente e das aulas de Educação Física para as crianças, 
o que fortaleceu nossa formação e contribuiu para o planejamento de ensino e 
realização do estágio centrado nas dificuldades, mas também no potencial das 
crianças e da turma em si.

A unidade escolar está localizada nas proximidades da UFSC e se configura 
num rico campo experimental, com avaliações positivas na Prova Brasil e um 
IDEB acima da média municipal. A unidade atende turmas de primeiro ao nono 
ano do ensino fundamental, totalizando aproximadamente quinhentos e trinta 
escolares residentes no bairro Pantanal e em diversas outras comunidades do 
seu entorno. O corpo docente é formado por quarenta e oito professores, sendo 
dezesseis admitidos em caráter provisório (ACT) e possui ainda doze outros 
trabalhadores e trabalhadoras, a maioria terceirizados que atuam nos setores de 
limpeza, segurança e alimentação. A escola contava com ampla e diversificada 
infraestrutura, porém sua utilização permanecia prejudicada devido a um longo 
e complicado período de obras que se iniciaram em 2012. Alguns ambientes 
estavam isolados e os canteiros de obras proporcionavam riscos permanentes à 
população escolar.
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Notou-se, por outro lado, um esforço permanente de funcionários e gestores 
para manter a escola sempre limpa, disponível e adequada, com laboratórios, 
sala de informática, refeitório e cozinha, amplo auditório e biblioteca “Paulo 
Freire”, sala de leitura, ginásio e quadra poli esportiva, entre outros. Para o 
uso da Educação Física há uma sala de materiais com cordas, coletes, skates, 
bolas, prancha de surf, cones, colchonetes, raquetes de badminton, peteca, 
bastões de madeiras entre outros, maioria doados pelo programa PIBID do 
governo federal. As primorosas áreas verdes com suas diversas árvores são 
muito apreciadas pelas crianças, que brincam e se exercitam em contato com a 
natureza. A acessibilidade para os diferentes espaços de aprendizagem da sala 
se dá por meio das escadarias e rampas de acesso, que também são utilizadas nas 
aulas. Para o uso da quadra e ginásio, com seus vestiários, há um revezamento 
entre os professores de Educação Física, e nos dias de chuva ambos podem 
dividir o local coberto (ginásio). Isso tudo demonstra uma qualidade rara em 
termos de espaço escolar em nosso município, limitado apenas pela falta de 
comprometimento e responsabilidade das empresas que assumem a gestão 
das obras licitadas por meio de edital púbico.

3 SOBRE O PLANEJAMENTO DE ENSINO

Esse contato preliminar com a realidade escolar, analisando as condições 
de trabalho, os sujeitos e seus projetos de ensino e aprendizagem, nos 
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permitiu definir algumas estratégias e perspectivas pedagógicas para o 
ensino da capoeira na turma. Como inspiração, indicamos alguns aspectos da 
abordagem Crítico-superadora que trata da cultura corporal (COLETIVO DE 
AUTORES, 1992), e que reforça a importância da reflexão e apropriação ativa 
do conhecimento para a emancipação humana e compreensão da realidade 
social, complexa e contraditória em que vivemos. Nessa perspectiva, o 
ensino da capoeira na escola nos permite explorar o estudo e a criatividade 
humana, contribuir para a afirmação dos interesses das classes populares 
e para construção da identidade de cultural e social, por fim, fortalecer os 
princípios da solidariedade, cooperação e emancipação humana. Entendemos 
a capoeira como uma manifestação cultural afro-brasileira e sua história 
revela aspectos da história dos trabalhadores brasileiros. Essas características 
enfatizam também o potencial dos temas que vinculam a capoeira e a obra de 
Portinari, demarcando o contexto em permanente contradição e luta social. 
O conhecimento da arte e da cultura popular, tematizados na escola, buscam 
a superação do senso-comum no sentido da relação pedagógica que valoriza 
as experiências, o processo de reflexão-ação, a ação coletiva e participativa, 
que incentiva a curiosidade, com mediação fundamental do professor para a 
apropriação das ferramentas científicas de leitura e compreensão da sociedade 
e da natureza.
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Na abordagem crítico-emancipatória proposta por Kunz e Cardoso 
(2009) a capoeira é um dos conteúdos da cultura de movimento e seu estudo 
proporciona ampliação do repertório corporal das crianças e do seu diálogo 
com o mundo. Nessa perspectiva o ensino é centrado nas experiências das 
crianças, buscando trabalhar o “se-movimentar”, com sentido e significado, 
em vista da emancipação e autonomia humanas. A abordagem ética proposta 
pelas perspectivas progressistas destaca valores de solidariedade, cooperação, 
liberdade de expressão dos movimentos e emancipação que se fazem presentes 
também na capoeira. 

A Base Nacional Comum Curricular (BRASIL, 2017) afirma que as práticas 
corporais devem também ser entendidas como fenômeno cultural dinâmico, 
diversificado, pluridimensional, singular e contraditório (PAULA; BEZERRA, 
2014). A capoeira é multifacetada e favorece o desenvolvimento de múltiplas 
aprendizagens, fator este que potencializa o ensino interdisciplinar. Os 
elementos que constituem essa manifestação cultural, inclusive os históricos, 
potencializam uma reflexão crítica sobre as demandas sociais. As músicas, 
cantos, ritmos, técnicas corporais, fundamentos artísticos ou marciais nos 
fornecem conceitos para aprofundar a reflexão sobre os conhecimentos das 
áreas da linguagem, aumentar a capacidade de abstração dos estudantes 
e compreensão dos modos de se expressar e participar na realidade social 
(BRASIL, 2017).
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Nosso planejamento foi construído pensando também no tema da "Infância 
no Plural" (SAYÃO, 2002), buscando no brincar e nos brinquedos a inspiração 
para promover atividades de tematização dos conteúdos. Nesse mesmo 
sentido, a Proposta Curricular da Rede Municipal de Ensino de Florianópolis 
(2016) reconhece as crianças como sujeitos de cultura e da história, que se 
desenvolvem na linguagem e se apropriam de conceitos também ao brincar. 

Diante disso, os oito encontros (doze aulas) foram planejados para atender 
uma certa rotina (flexível) para garantir os processos de reflexão e apropriação 
dos conhecimentos. Num primeiro momento, buscamos apresentar os conteúdos, 
objetivos e estratégias das aulas. Essa apresentação era precedida de um diálogo 
com as crianças. No momento seguinte, realizávamos atividades com intuito de 
promover situações de aprendizagem: exercícios, tarefas, brincadeiras, desafios, 
mediados por conversas e reflexões que promovessem tensões e aproximações 
entre teoria e a prática. Por fim, no momento que denominamos "Roda", para 
aproveitar o ensejo da capoeira, buscamos promover a rememoração dos 
processos, avaliação, reflexão e sínteses provisórias. Esse momento também 
buscava ampliar as percepções conceituais e estéticas acerca dos temas e objetos 
(pinturas, letras, músicas) estudados. A tematização como estratégia pedagógica 
é proposta pelo Coletivo de Autores (1992) como forma de organizar o tempo e 
espaço pedagógico garantindo o ritmo da turma na relação com os saberes.
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4 SOBRE A EXPERIÊNCIA DE ENSINO

O planejamento para intervenção foi estruturado em módulos de ensino com 
temas definidos e considerou os encontros como episódios de aprendizagem. 
Quanto às atividades, tentou-se oportunizar construções imagéticas para 
experienciar de forma lúdica por meio da estética, episódios da realidade.

Cabe ressaltar que o conceito de estética utilizado neste trabalho é pensado a 
partir de Walter Benjamin, no qual citado por Silva (2013) destaca a possibilidade 
de pensar o termo considerando a etimologia da palavra que no grego significa 
aisthésis, cuja tradução se relaciona com os sentidos, as percepções e sensações 
potencializando refletir a educação dos sentidos como uma “outra” perspectiva 
de educação humana. 

EPISÓDIO 1: Educação Física encontra as Artes 
Ao dar início às atividades, num primeiro módulo foi anunciado que 

antes de levá-los ao pátio para realizar algumas brincadeiras precisaríamos 
nos apresentar e mostrar a proposta de trabalho. Na continuidade realizamos 
uma apresentação autobiográfica de um pequeno memorial com algumas fotos 
pessoais para uma aproximação com as crianças; em seguida apresentamos 
o plano de trabalho dando ênfase a biografia de Candido Portinari e suas 
obras, que seriam o tema a ser trabalhado junto às questões étnico-raciais 
problematizadas a partir do conteúdo capoeira. 
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Aproveitando que o dia estava chuvoso - até por isso houve menos 
resistência das crianças em ficar em sala ao invés de ir para o pátio - utilizou-
se a sala informatizada. Com o vídeo já pronto, destacou-se a importância 
da apresentação quando se conhece uma pessoa. Um slide preparado para a 
ocasião era apresentado, e neste foi comentada a única foto de um dos estagiários 
sobre sua infância num bairro de Florianópolis em uma vila de pescadores de 
onde é natural. Este estagiário comentou suas fotos da praia onde mora até 
hoje, da família e de algumas brincadeiras que realizava quando criança. Foi 
perguntado às crianças se conheciam as brincadeiras apresentadas e apenas o 
carrinho de caxeta e o taco não eram conhecidas, estas que são caracterizadas 
como brincadeiras de rua. Avaliamos que sejam menos conhecidas devido à 
falta de espaços públicos seguros para as crianças brincarem nos dias atuais em 
centros urbanos. Seguiu-se com o estagiário comentando o Futebol de bairro, 
a produção familiar da farinha de mandioca e início na capoeira. Algumas 
crianças ficaram muito curiosas e faziam perguntas, outros conversavam 
paralelamente e desviavam a atenção da turma. Com a turma um tanto agitada 
foi-se intervindo com troca de lugares e pedidos de silêncio. A ansiedade 
do estagiário em dar conta do conteúdo planejado e de mostrar tudo que 
tinha preparado talvez tenha o levado a falar cada vez mais rápido, o que 
tornava a atmosfera da aula barulhenta e cansativa, pois as crianças também 
se mostravam agitadas. Sem se dar conta, ainda que incomodado, prosseguiu 
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explicando sua biografia, origem de seu apelido, Formação em Educação Física 
e Capoeira, sempre mostrando imagens dos lugares onde já havia ministrado 
aulas. Nesse momento, dedicou especial atenção à apresentação de fotos do 
estágio I realizado na mesma escola no semestre anterior, numa turma do 
segundo ano. 

Vencido o tema da apresentação pessoal, destacou-se a rotina da aula 
que seria implementada nas próximas semanas e iniciou-se a exposição de 
um plano sobre os conteúdos da capoeira que iriam ser estudados. Utilizou-
se como referência a gravura de Johann Moritz Rugendas, intitulada Capoeira 
(1835), para expressar a característica multifacetada de jogo, dança e luta 
dessa manifestação cultural afro-brasileira. 
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Figura 1 - Johann Moritz 
Rugendas. Jogar Capoeira (Danse 
de la guerre), 1835. Fonte: https://

pt.m.wikipedia.org/wiki/
Ficheiro:Rugendasroda.jpg  

Acesso: em 23 jun. 2021.

https://pt.m.wikipedia.org/wiki/Ficheiro:Rugendasroda.jpg
https://pt.m.wikipedia.org/wiki/Ficheiro:Rugendasroda.jpg
https://pt.m.wikipedia.org/wiki/Ficheiro:Rugendasroda.jpg
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Na continuidade tentou-se expor um vídeo, mas houve problemas técnicos, 
os quais mesmo com o auxílio dos supervisores não foram superados. Nesse 
momento tentou-se retomar a apresentação e houve problemas com a turma 
que se agitava rapidamente, não atendia as chamadas, mesmo num tom de voz 
mais alto. O supervisor de estágio ajudou, nesse instante, a acalmar os ânimos 
da turma; posicionado frente a todos falando mais baixo que o estagiário. Ele 
conversou com as crianças sobre as consequências do comportamento da turma 
para o aprendizado do conteúdo, e os acordos que o estagiário tentava firmar 
com eles. O tom de voz, o foco nas crianças mais agitadas e o conteúdo do 
diálogo tornaram a atmosfera da aula mais tranquila, com as crianças prestando 
a atenção e dialogando com o professor. 

Após essa mediação, continuamos com a apresentação da obra de Debret 
chamando sua atenção para uma curiosidade da obra intitulada Moenda de Cana. 
Nessa gravura a posição de saída do bagaço de cana da moenda induz a pensar 
que há um erro de Debret.
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Figura 2 - Jean Baptiste Debret. 
Moenda de cana, 1822. 24,5 cm 
x 17,6 cm Fonte: https://www.

ebiografia.com/jean_baptiste_
debret/  

Acesso em: 23 jun. 2021.

https://www.ebiografia.com/jean_baptiste_debret/
https://www.ebiografia.com/jean_baptiste_debret/
https://www.ebiografia.com/jean_baptiste_debret/
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Mas uma das crianças, de nove anos, que estava aparentemente dispersa e 
tinha sido chamada atenção pelos professores por estar de costas e conversando, 
levantou a mão e comentou: “Olha, mas ali atrás tem outra pessoa”. Ele sugeria 
que não haveria erro algum, pois era possível que a pessoa atrás do moinho 
estivesse auxiliando na retirada da cana da máquina. O exemplo mostra a 
complexidade das relações em sala, crianças que aparentemente não estão 
prestando atenção, mas que ainda assim estão atentas ou podem vir a se engajar 
rapidamente com a mediação do professor. 

Logo em seguida, mostrou-se as possíveis relações entre figuras de Debret 
e as pinturas de Portinari; nesse momento foi destacada a perspectiva do pintor 
brasileiro que ressalta em suas obras, os braços, mãos e pés e proporcionam 
um nova visão panorâmica para a importância do trabalho realizado pelo povo 
negro no Brasil. Outro aspecto destacado da obra de Candido Portinari foram as 
pinturas das brincadeiras em lugares públicos, nos morros, largos, entre outros 
e que ajudaram a aproximar os quadros do pintor com a realidade vivida pelas 
crianças. Ao final da exposição assistimos vídeos de capoeira e orientamos a 
continuidade do trabalho fora da sala: Brincadeira de quebra-cabeça com obras 
de Debret e Portinari.

Ao chegar no ginásio constatamos que o local estava sendo utilizado por 
outra turma, o que não impediu de dar continuidade às atividades, mas tomou 
algum tempo até chegar num acordo de que parte do ginásio poderia ser utilizada 
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para atividade programada. Utilizamos de forma improvisada uma das laterais 
da quadra para realizar a proposta, que consistia em uma disputa entre duas 
equipes, tendo como objetivo montar os quebra-cabeças que ficava ao final do 
percurso. Duas filas foram formadas e cada criança deveria pegar uma peça 
da figura em um ponto A e correr até o ponto B onde se encontrava o jogo, 
retornando ao começo da fila para passar a vez ao próximo colega. A equipe que 
formasse primeiro o quebra-cabeça venceria a disputa. Realizou-se uma rodada 
da atividade e devido ao pouco tempo houve a finalização. Depois, reuniram-se 
em roda e unindo as mãos saudaram-se com um grito de “Capoeira”. 

Ao analisar essa primeira aula pudemos perceber os objetivos alcançados 
de apresentação do estagiário, de introdução ao tema da capoeira relacionado 
às obras de artes de artistas consagrados como Debret e Portinari, com uso de 
uma diversidade de recursos didáticos: vídeo, slides, brincadeiras, com diálogo 
permanente sobre os temas e questões que foram formuladas para promover 
a reflexão das crianças. Aprendeu-se o quão importante são as atmosferas que 
se produzem durantes os encontros por mediação dos professores, com isso 
destacou-se a necessidade de as crianças e professores buscarem um clima 
mais tranquilo e agradável para favorecer as aprendizagens. 
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EPISÓDIO 2: Portinari, abrindo as portas da nossa história

Em nosso segundo encontro o dia estava ensolarado e a turma nos esperou 
ansiosa para a aula no último horário da manhã. Planejamos utilizar um espaço 
no pátio da escola, visto que o ginásio estava ocupado por outra turma. Na 
sala as crianças ainda finalizaram um exercício de Ciências. Ao entrar na sala, 
o professor de Educação Física pediu para que as crianças sentassem, mas eles 
continuaram conversando. Assim os estagiários assumiram a aula e foi escrito no 
quadro a atividade do dia: Ginga, toques dos instrumentos, música de capoeira 
e ritmo, e abaixo, foi feito dois círculos. 

Em seguida, explicamos as atividades e demos início ao módulo "Cana de 
Açúcar", em que buscou-se refletir sobre o trabalho escravo e as contribuições 
do povo negro no desenvolvimento cultural e econômico do Brasil. Também 
foi lembrado e problematizado os acordos feitos na primeira aula, como a 
participação e solidariedade das crianças entre si, o respeito e valorização das 
diferenças. As imagens das obras trabalhadas na aula anterior também estavam 
previstas como forma de visualizar o trabalho escravo e a produção de alimentos. 
Foram mostradas as pinturas do Artista e perguntado: – Vocês lembram quem 
era o Portinari? Uma das crianças lembrou que possui um perfume com nome 
de Portinari e outro destacou que pode ser em homenagem ao grande pintor. 
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Todos saíram da sala em fila cantando a música de capoeira Navio Negreiro 
e simulando estar num navio. Ao chegar ao local da aula formaram-se duas 
equipes em roda e iniciou-se o toque do pandeiro. A combinação feita com 
as crianças era de que, ao parar o toque do pandeiro eles deveriam colocar as 
obras no mural e depois a letra de uma música na sequência correta. Iniciamos 
a atividade e quando o toque parou, as crianças realizaram o proposto de forma 
tranquila e correta. Enquanto gingavam foi introduzido alguns movimentos 
como Meia-lua, Aú e Cocórinha. Pedaços das letras de capoeira eram 
penduradas em grampos e formavam a música que estava sendo aprendida. 
Algumas meninas se excluíram e demonstraram desinteresse na atividade, 
mas os estagiários buscaram motivá-las a voltar e tiveram sucesso. Era nítido o 
envolvimento maior de uma das equipes, e com o tempo aumentou o número 
de crianças que se excluíam da atividade. Próximo do final da aula chamamos 
todos para uma conversa, mas antes cantamos a música aprendida. Com o calor 
do sol já incomodando as crianças, preferimos ir para sombra da árvore com o 
intuito de registrar o momento com uma foto. E assim finalizamos a aula, pois 
logo soou o sinal e as crianças começaram a se retirar espontaneamente.

Nesse encontro voltou-se a ter contato com imagens dos artistas, o que 
possibilitou a introdução dos temas sobre o trabalho escravo e as contribuições 
do povo negro, tendo sido utilizadas duas músicas de capoeira: Tem cana pra 
cortar; Ê canaviá, ê canavieiro. O interesse pela capoeira e seus fundamentos 
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ficou nítido para a maioria das crianças. Percebemos também a necessidade 
de ir refletindo e planejando o espaço da aula, que neste episódio mostrou-se 
desconfortável devido ao horário e exposição ao sol. Com a abordagem da cana 
de açúcar pode-se ensinar a letra de uma música de capoeira e retomar o contato 
com as imagens das obras dos pintores que tratam do mesmo tema.  

EPISÓDIO 3: A doce Educação dos Sentidos

No Primeiro horário escolar (às 7h45min) num dia nublado e levemente 
chuvoso iniciou-se as duas aulas do terceiro encontro, no qual demos 
continuidade ao módulo Cana de Açúcar. Na mochila de um dos estagiários 
havia canas de açúcar colhidas em sua lavoura e isto logo mobilizou a 
curiosidade das crianças. 

Explicamos que todos poderiam provar a cana e que fariam uso dos restos 
da mesma para elaboração de um grande painel sobre o tema. As crianças 
escolheram fazer a aula na quadra aberta no fundo da escola. O trajeto foi 
tranquilo e contou com a colaboração das crianças para carregar o material. Na 
quadra organizamos uma roda e explicamos o que eram canaviais, usinas e o 
trabalho dos negros na época da escravidão. Mais uma vez apreciamos a obra 
sobre a Cana-de-açúcar (1938) de Portinari. 

Neste dia descascamos a cana e entregamos às crianças para segurar, provar 
e cheirar. Ao mesmo tempo registramos seus comentários sobre a degustação. 
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Figura 3 - Candido Portinari. 
Cana, 1938. 280 cm x 247 cm. 
Fonte: http://www.portinari.

org.br/#/acervo/obra/1749/
detalhes  

Acesso em: 11 jun. 2021.

http://www.portinari.org.br/#/acervo/obra/1749/detalhes
http://www.portinari.org.br/#/acervo/obra/1749/detalhes
http://www.portinari.org.br/#/acervo/obra/1749/detalhes


274

Para alguns era a primeira vez que provavam a cana. Logo em seguida iniciaram 
a atividade de representar no cartaz, através de desenhos e pinturas, aquilo que 
haviam aprendido até essa aula. Formaram dois grupos e logo foram surgindo 
ideias e pinturas. Houve algumas discussões e desentendimentos sobre o uso 
das tintas, mas com um reforço na explicação e o início do exercício começaram a 
entender que se tratava de uma obra coletiva, da turma. Como não havia pincéis 
para todos foi autorizado que pintassem também com as mãos, e percebeu-se 
que as crianças gostaram do contato com a tinta e da sensação de pintar com 
as mãos. Apenas uma menina se mantinha longe, triste, pelo desentendimento 
recente com um colega. Depois da mediação do estagiário ela retornou para 
a atividade. A criatividade e concentração das crianças eram notáveis. Aos 
poucos houve dispersão e outros lugares começaram a ser pintados, mas os 
estagiários explicaram a importância do trabalho coletivo e da organização do 
grupo para ter sucesso na tarefa. Ao final, muitos foram lavar as mãos e o rosto, 
quando iniciou leve chuva. A avaliação e conclusão da atividade se deu, então, 
nos corredores cobertos do pátio da escola com a colagem no painel da imagem 
da obra e da música. 
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Figura 4 - Exercício artístico 
das crianças do quarto ano, 

E.B.M. Beatriz de Souza Brito. 
Fonte: fotografia do acervo do 

Acadêmico  
Anderson José Libanio.
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Em sala foi realizado um diálogo sobre o tema e solicitado que as crianças 
comentassem a aula e o seu conteúdo. Como resposta, registraram que: 

“A aula foi legal, mas tinha algumas pessoas que pintaram roupa, cabelo, pele e pintaram 
o muro”; “Bom, eu gostei muito da aula, por que tinha música, nos ajudou a nos inspirar 
fazer os desenhos”; “Eu achei muito legal, mas também achei meio chato, por que as 
pessoas estavam pintando a parede e fizeram guerrinha de tinta”; “Eu gostei muito dessa 
aula, me diverti bastante e consegui fazer várias coisas e gostei muito de chupar a cana, 
muito bom”; “Eu gostei muito da atividade e de sujar a parede, e pintar a mão”; “Eu gostei 
de pintar com as mãos, e foi bem legal e foi legal sujar a parede e o chão”; “Eu gostei muito 
de pintar, comer a cana e pintar com o pincel e com a mão a nossa arte, sei lá como fala, é 
arte, é arte”; “Eu gostei de fazer bagunça”; “eu não gostei muito da aula, por que algumas 
pessoas pintaram a parede e até minha roupa, aí então eu gostei um pouco, mas gostei 
da cana, também gostei de pintar com a mão e com o pincel e gostei pintar com o cartaz, 
foram as melhores coisas que aconteceram na aula”; “Eu achei a aula legal, divertida, eu 
gostei de pintar ali no cartaz, ajudar pra fazer a pintura, eu achei legal que o professor fez 
uma aula mais diferente”; “A sabe, eu achei bem legal por que a gente trabalhou com a 
cana, a gente comeu a cana, a gente pegou o bagaço, a casca e fez meio que fez uma figura 
3D, pegou um monte de tinta, e ficou bem colorido, bem legal”; “A aula foi muito legal, 
a gente fez umas obras de arte, que a gente pegou palha, o negócio da cana e foi muito 
legal”; “Então a gente pegou a cana, chupou tal, descascou, sentiu o cheiro das cascas, 
depois a gente fez a pintura das músicas que falava sobre cana e o desenho do Portinari, 
e por causa da chuva, não deu pra fazer a corrida de revezamento”; “É... eu achei a aula 
muito legal, por que mexeu com tinta, chupamos cana e o ruim que deu chuva, que daí a 
gente não pode brincar das brincadeiras”.

Com a chegada da professora na sala pedimos que cuidassem do painel, 
para que na semana seguinte pudéssemos registrar uma foto com todos 
juntos. A obra ficou na parede do lado de fora da sala. Ao encerrar esse 
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módulo constatamos o envolvimento com o tema proposto. Com a abordagem 
conseguiu-se explorar uma diversidade de proposições artísticas e atividades 
pedagógicas em torno do tema do trabalho escravo, da cana de açúcar e da 
origem da capoeira enquanto manifestação cultural afro-brasileira. O episódio 
destaca a educação dos sentidos tanto no reconhecimento dos materiais quanto 
na produção de uma obra coletiva com a reciclagem dos mesmos. 

EPISÓDIO 4: A Escravidão, a luta e a liberdade 

Dando continuidade à reflexão sobre o trabalho escravo e as contribuições 
do povo negro no desenvolvimento econômico e cultural do Brasil, iniciamos 
essa aula retomando os conteúdos antes trabalhados e apresentando a proposta 
do dia. O deslocamento para o pátio continuou sendo feito ao som da música 
Navio da capoeira, com desafios físicos ao longo do percurso. Como estratégia 
continuamos a brincar com as obras de arte e as letras de músicas. Foi proposto 
uma nova brincadeira inspirada no jogo Pique Bandeira, com montagem das 
estrofes inspiradas nos objetos apresentados no dia “corrente e calçado”. 

Essa aula foi realizada no último horário da manhã, num dia ensolarado e 
contou com uma aluna que retornava à turma. A quadra onde realizaríamos as 
atividades encontrava-se encharcada, mas os estagiários tomaram a iniciativa 
de secá-la. Iniciamos a explicação sobre a brincadeira, porém a bandeira fora 
substituída por um "tênis" para fazer alusão aos escravos libertos e que poderiam 
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adquirir calçados, e a "corrente" para representar os escravos e a prisão. Foi 
permitido manipular os objetos da atividade (calçado e a corrente) e depois 
solicitado que escrevessem umas palavras que tivesse ligação com esses objetos e 
os conteúdos ministrados. Como resultado tivemos as seguintes frases emitidas 
pelas crianças: 

Sobre a corrente: “Representa o sofrimento”; “eu penso que a corrente é tipo 
a vida dos negros do Brasil, da escravidão”; “quando eu vejo essa corrente eu 
lembro dos prisioneiros”; “escravidão”; “o quadro do Portinari que falava sobre 
a escravidão”; “eu acho que a corrente, é os antigos que eram escravizados”; 
“essa corrente lembra prisão”; “a corrente lembra a amizade”.

Sobre o calçado: “O sapato representa a amizade de correr e a força de 
andar muitos quilômetros”; “quem tinha tênis tinha mais riqueza, e os escravos 
não tinham dinheiro para comprar o tênis, daí eles andavam descalços”; “me 
lembro que eles não tinham tênis pra usar, ir para roça”; “naquela época não 
tinha tênis e eles andavam descalços”; “eles sofriam por que machucavam os 
pés nas pedras”; “lembro que eles tinham que lutar muito para conseguir viver”. 

Depois, solicitamos o deslocamento das crianças para a quadra e para 
surpresa de todos, nesse dia, três crianças trouxeram um violão e se prontificaram 
a ficar ensaiando a música do Canavial para fazer uma apresentação autoral de 
uma nova versão da música. Pedimos aos demais que fizessem um círculo no 
centro para a divisão das equipes. Houve uma demorada devido à agitação 
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durante a escolha do tema proposto, em que uma equipe representaria os 
abolicionistas e o outro grupo, os escravocratas. Fazendo o uso de coletes as 
equipes foram tomando forma, porém o tempo para brincadeira se reduziu a 
menos de dez minutos. Mal começou e já houve um atrito entre as crianças, 
o que exigiu que uma interrupção para resolução do conflito. Numa segunda 
tentativa a atividade ocorreu de forma mais tranquila, mas o sinal estava perto 
de decretar o encerramento, o que levou a uma última combinação aceita por 
todos que era de continuar no dia seguinte. 

O episódio expressa a importância de flexibilizar o planejado, no sentido 
de que é um roteiro que pode ser revisto, com ênfase no tempo real, aquele que 
torna possível as relações entre as crianças, professores, estratégias de ensino e 
seus conteúdos. Na aula foi possível refletir sobre os objetos, ensaiar a música já 
aprendida e experienciar uma “nova” brincadeira que criou a expectativa para 
o desenvolvimento da aula seguinte.

EPISÓDIO 5: O diálogo e a problematização

Neste encontro com aula faixa (duas aulas seguidas), iniciamos o encontro 
problematizando os conflitos da turma na aula anterior. Retomamos acordos 
e definimos novos combinados. Também lembramos do tema e do jogo 
escravocrata ou abolicionista, conversando sobre formas de como jogar e o 
respeito às regras e ao colega da equipe adversária: É possível jogar sem a outra 
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equipe? Realizamos uma reflexão sobre as atitudes no jogo e uma aproximação 
com as situações cotidianas. Ressaltamos a importância do respeito como atitude 
primordial, não apenas na brincadeira, mas em todos os âmbitos da vida. Em 
todas as questões apresentadas procuramos deixar as crianças se expressarem 
e garantir que cada uma fosse escutada. 

O exercício da problematização é um instrumento eficaz para a promoção do 
pensamento crítico desde que bem executado, garantindo o direito à expressão e 
à escuta. Tão importante é o aprendizado da fala quanto o da escuta. Para tanto, o 
estagiário vai aprendendo formas eficazes de formular e apresentar as questões, 
bem como de proporcionar um diálogo tranquilo e crítico entre as crianças. 

Após esse momento de reflexão sobre os procedimentos e conteúdos da 
aula deslocaram-se para a quadra. Lá as crianças apresentaram uma versão 
especial da música Canavial tocada no violão e cantada por um grupo por sua 
livre iniciativa, atividade esta que foi muito apreciada pelo coletivo.

Na continuidade, reiniciamos a brincadeira da aula anterior, formando duas 
equipes e oferecendo a possibilidade de todos participarem e experimentarem 
os dois papéis, escravocrata e abolicionista. O jogo então ocorreu ao ritmo de 
uma música tocada pelos estagiários. Dessa vez as crianças mostraram-se bem 
mais atentas e zelosas em relação às regras. Ao ser capturados, eles paravam e 
respeitavam a decisão do professor em caso de dúvida. 
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Este episódio evidencia a importância dos combinados, dos acordos, do 
diálogo permanente entre professores e crianças e que o aprendizado depende 
tanto da reflexão quanto do exercício de ações e procedimentos a serem 
aprendidos. As crianças mostraram-se envolvidas pelo tema da capoeira, e 
realizavam espontaneamente movimentos de golpes, esquivas e acrobacias. A 
espontaneidade e a autonomia dos alunos também foi valorizada quando da 
proposta de apresentação da reformulação da música de capoeira tocada no 
violão e cantada por um grupo de alunos. Nesse dia, foi priorizado o brincar, 
usando todo o tempo da aula valorizando o exercício do jogo como princípio 
pedagógico, com isso não foi possível uma avaliação no final e a reflexão coletiva 
foi deixada para o próximo encontro. 

EPISÓDIO 6: A Dialética da Malandragem

Neste sexto encontro, lembramos e conversamos sobre o sucesso da 
brincadeira na aula anterior devido à forma organizada e interessada da 
turma, reforçando e trazendo na memória coletiva a experiência vivida. Logo 
a seguir, introduzimos o tema do último módulo, a Malandragem, em que 
promovemos uma ampla reflexão sobre os processos de resistência popular 
e a representatividade do malandro na cultura popular. Ao inserir o tema, 
apresentamos duas músicas: uma letra de Samba e outra da capoeira. A imagem 
escolhida para reflexão foi a obra Morro, de 1933 do pintor Candido Portinari, 
nela há a figura do malandro. 
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Figura 5 - Candido Portinari. 
Morro, 1933. 114 cm x 146 cm. 

Fonte: http://www.portinari.org.
br/#/acervo/obra/3779/detalhes 

Acesso em: 11 jun. 2021.

http://www.portinari.org.br/#/acervo/obra/3779/detalhes
http://www.portinari.org.br/#/acervo/obra/3779/detalhes
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Depois de contemplar a imagem da pintura, realizamos um diálogo com as 
crianças e registrado suas respostas. Sobre o que era malandro, elas disseram 
espontaneamente:

“uma pessoa malandra e sem vergonha”; “eu acho que é uma pessoa preguiçosa”; “um 
cara que fica dando golpe nas pessoas”; “um cara que fuma cigarro e baseado”; “bate 
nas mulher”; “malandro é aquele que não tem vontade de fazer as coisas”; “malandro 
é quando faz arte”; “malandro é um cara que é muito arteiro e preguiçoso”; “malandro 
é a pessoa que não gosta de fazer nada e só quer ficar parado e só quer ficar deitado no 
sofá assistindo televisão”; “malandro é uma pessoa que se ele vai pro bar, volta pra casa 
sem se lembrar de nada e não tem trabalho”; “só quer ficar nos aplicativo”; “é também é 
preguiçoso e não gosta de arrumar a casa”. 

O malandro para as crianças é associado a características pejorativas como 
preguiça, desonestidade, delinquência, que bebe e fuma. Mas, dependendo do 
contexto as palavras podem assumir outras conotações, neste caso o conceito 
com visões negativas parece estar mais alinhado ao pensamento à ideologia 
trabalhista pretendida na era Vargas e não ao que Gomes (2004) discorre sobre os 
anos de 1920, quando a malandragem representava a “alma popular” da nação 
e, juntamente com o samba, era uma poderosa rede simbólica de autenticidade, 
vigor, mestiçagem e autossuficiência.

Depois perguntamos sobre o que é malandragem para as crianças e as 
respostas foram as seguintes:
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“Quando a pessoa dorme muito, dorme muito, é aí a outra pessoa fala eu acho que isso é 
muita malandragem”; “é quem quer ultrapassar as pessoas”; “quem não ajuda ninguém 
e fica só dormindo”; “não pensa nos outros e pensa só em si mesmo, e não quer fazer 
as coisas”; “ malandragem é o que malandro faz”; “malandragem é que faz muita coisa 
errada”; “malandragem é tipo assim, tipo já tá no trabalho falando eita malandragem”; 
“malandragem é um cara que quebra as leis, um bêbado, que dirige carro bêbado”; 

A malandragem é definida como a ação do malandro e consiste num sujeito 
preguiçoso, pouco confiável, transgressor e egoísta. Trazendo mais elementos 
para uma reflexão crítica sobre a história do Brasil, seu povo e cultura, neste 
encontro aproveitamos para lembrar do tema da aula anterior, relacionado ao 
calçado e às correntes, que definiam as possibilidades dos negros e mestiços 
entre a escravidão e liberdade. Perguntamos para as crianças se lembravam o 
que representava para um homem negro andar descalço no período colonial? 
As crianças lembraram que o escravizado andava descalço e o liberto de 
sapato, e que no quadro do Portinari “Morro” havia a pintura do malandro 
de sapatos. A figura do malandro na literatura brasileira é bastante explorada 
em diversos trabalhos, como lembra Antônio Candido (1970) em "Dialética da 
Malandragem", um ótimo tema para se refletir sobre a formação do sentido do 
Brasil e do brasileiro. Na capoeira a malandragem é um aspecto exaltado como 
uma forma de sobrevivência, um fundamento da luta que exige a sagacidade 
para fazer uso do corpo de forma a se manter vivo, de enganar o adversário ou 
quem quer lhe fazer mal usando os recursos que tem; no jogo é uma forma de 
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distrair o oponente e levar vantagem com isso. No samba, outra manifestação 
da cultura popular, temos algo semelhante à capoeira.

Em continuidade explicamos a proposta de brincadeira que consistia na 
formação de: “uma roda enquanto dois alunos (capoeiras malandros) jogavam 
no interior da mesma. Enquanto isso, um outro aluno (o policial) ficava no 
entorno da roda. Com um toque de Cavalaria no berimbau, o policial tentaria 
entrar na roda enquanto essa protegia os malandros. Quando um dos alunos 
(malandro) fosse pego, ele tomaria o lugar do (policial)”. Essa atividade ofereceu 
às crianças uma experiência lúdica para lembrar, na forma de um jogo, aspectos 
do período em que a capoeira foi proibida no Brasil. De acordo com Bunese 
(2006) em 1890 a capoeira passou a ser crime pelo código penal da república, 
condição que perdurou até a década de 1930. Neste período os praticantes da 
capoeira, por serem considerados criminosos, vagabundos foram perseguidos 
violentamente (MACUL, 2008; RAMOS, 2009). 

 Ao chegar ao ginásio iniciamos uma breve explicação sobre a roda de 
capoeira, os instrumentos, as músicas. Explicamos o instrumento berimbau e 
sua representação como símbolo de resistência, tradição e combatividade – por 
ser fácil de transportar no momento de fuga quando a capoeira era proibida no 
Brasil, por se transformar rapidamente numa arma de defesa, por avisar que 
a polícia estava chegando entre outros. Logo, iniciamos uma cantoria de uma 
música para iniciar a atividade e problematizar o tema da malandragem:
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Malandragem só sai daqui

Quando essa roda acabar

Se o meu mestre disser Iê

Ou se Cavalaria tocar

Capoeira é antiga arte

Foi o negro inventando

Me diga quem é brasileiro

E não tem um pouco de malandro

Malandragem

Refrão

Oi malandro, é malandro

Capoeira

Oi malandro, é malandro

Na Bahia

Oi malandro, é malandro

Na ladeira

Oi malandro, é malandro

Malandragem

Oi malandro, é malandro

Ê, finge que vai mas não vai

Bicho vem e eu me faço de morto

Mas se a coisa apertar

Pra Deus eu peço socorro

Entro e saio sem me machucar

Subo e desço sem escorregar

Vou louvando o criador da mandinga

O malandro que inventou a ginga

E a malandragem

Refrão

O sol faz o chão esquentar

Calma moça, chuva vem esfriar

Expressão do rosto da menina

Ao saber que essa é a minha sina

Bato forte não devagar

Cuidado quando se levantar

Berimbau já fez sua cantiga

Coração me impulsa pra cima

E a malandragem

Música Malandragem 
Autor: Mestre Capu,  

Grupo Gingado Capoeira 
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A atividade foi realizada como muita satisfação e entusiasmo, interesse 
e respeito às regras combinadas. O tempo pareceu passar rápido e quando o 
sinal soou continuaram a brincar sem se importar com o que vinha depois, isso 
que não era comum em outras aulas quando logo batiam em retirada. Nesse 
momento percebemos que os módulos alcançavam seu objetivo de mobilizar 
as crianças na relação com as aulas de Educação Física e os saberes da capoeira. 
Lembrando que a mobilização para Charlot (2000) é um processo que relaciona 
criança à atividade, por ela mesma, evidenciando um sentido e um significado 
construído nessa relação e, portanto, estabelece um vínculo mais forte com 
os saberes e a disciplina escolar. Também vimos que a relação entre Arte e 
Educação Física enriquece o seu repertório da cultura corporal, bem como seu 
conhecimento histórico sobre a capoeira e o Brasil. 

EPISÓDIO 7: Mobilizar-se ao aprendizado de técnicas

Nesse último encontro, antes da avaliação abordamos o tema das 
brincadeiras populares e acrobacias na capoeira. No início da atividade, 
relembramos aspectos das aulas anteriores e explicamos a proposta do dia: 
explorar alguns movimentos dos quadros de Portinari que têm relação com os 
movimentos da capoeira: Cambalhota (1958), Meninos brincando (1955), Meninos 
pulando carniça (1957), na forma de desafios.
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Figura 6 - Candido Portinari. 
Cambalhota, 1958. 59,5 cm x 72,5 

Fonte: http://www.portinari.
org.br/#/acervo/obra/2993 
Acesso em: 11 jun. 2021.
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Figura 7 - Candido Portinari. 
Meninos brincando, 1955. Fonte: 
http://www.portinari.org.br/#/

acervo/obra/2012  
Acesso em: 11 jun. 2021.

http://www.portinari.org.br/#/acervo/obra/2012
http://www.portinari.org.br/#/acervo/obra/2012
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 Figura 8 - Candido Portinari. 
Meninos pulando carniça, 1957. 

53,5 cm x 64,5 cm. Fonte: http://
www.portinari.org.br/#/acervo/

obra/1824/detalhes  
Acesso em: 11 jun. 2021.

http://www.portinari.org.br/#/acervo/obra/1824/detalhes
http://www.portinari.org.br/#/acervo/obra/1824/detalhes
http://www.portinari.org.br/#/acervo/obra/1824/detalhes
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Já na quadra, em círculo, explicamos para as crianças a execução de alguns 
movimentos e pedimos que em dupla os experimentassem, no interior da roda,  
focando na técnica. Algumas meninas demonstraram medo, mas com auxílio dos 
colegas e professores conseguiram fazer o movimento. Conversamos sobre os 
cuidados ao realizar a atividade em duplas para evitar acidentes. A intervenção 
ressaltou a importância da técnica para se conseguir pular cada vez mais alto e 
com segurança, buscando conhecer e controlar a emoção: o medo. Exercitaram 
os movimentos com entusiasmo e algumas meninas que no começo mostravam-
se receosas, encorajaram-se e demonstraram satisfação em ter enfrentado 
sua insegurança. Algumas crianças pediam para aumentar a altura: “o sô, 
aumenta um pouco”. Após este momento mais atento as normas de segurança 
e as dificuldades das crianças, pedimos que formassem duplas espalhadas pela 
quadra e realizassem o Pula Carniça de forma mais livre.

Dominada essa técnica, passamos para apresentação das técnicas da "Parada 
de mãos", "Parada de mãos três apoio" e "Aú" (conhecida também como Roda 
na Ginástica), todas acrobacias da capoeira que se relacionam com as obras  , 
Cambalhota (1958), Meninos brincando (1955) e Meninos pulando carniça (1957). 
Seguiram-se as mesmas etapas do exercício anterior para o aprendizado, foi 
estimulado para que experimentassem livremente os movimentos de equilíbrio. 
A cada conquista percebia-se uma imensa realização e felicidade. Isso que 
evidencia o aumento do interesse das crianças quando a atividade envolve novos 
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aprendizados, especialmente esses em que o corpo e seu domínio são desafiados, 
e as dificuldades controladas para que as técnicas possam ser aprendidas. Nesses 
casos, o aprendizado "mobiliza" o sujeito a avançar em novas aprendizagens. 

Após o aprendizado dos movimentos foi proposta uma brincadeira 
adaptada de Pega-Congela, que envolvia a utilização dos movimentos e técnicas 
aprendidas – que tornava o desafio ainda maior. Com quatro pegadores que 
“congelariam” os colegas e para serem salvos deveriam deixar o colega pular 
por cima (Pula Carniça). Nesse dia, as crianças brincaram bastante tempo e 
mostraram grande mobilização em cada atividade realizada, demonstrando 
uma ampliação do seu repertório corporal, mas também da sua capacidade 
de jogar e brincar coletivamente. Ao final da aula nos reunimos e ressaltamos 
o grande envolvimento de todos. Com essas atividades pudemos aprender 
técnicas corporais novas e experimentar brincadeiras que são tradicionais 
e encontram-se nas telas de artistas brasileiros, como Portinari. Ao mostrar 
novas possibilidades da brincadeira, inclusive no jogo da capoeira, também 
atualizamos o gosto pelo brincar e o aprendizado de ações coletivas que exigem 
a organização individual e coletiva. 

EPISÓDIO 8: A Avaliação

Nos encontramos na sala de aula para dar início à atividade final dos 
módulos de ensino, com atividade realizada com preenchimento de um 
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questionário avaliativo na plataforma Google. Cabe destacar que a avaliação 
ocorreu em cada episódio narrado, na forma processual, conforme Proposta 
Curricular (FLORIANÓPOLIS, 2016, p. 56), a qual destaca a importância de 
uma avaliação formativa oportunizando que os educandos possam refletir 
sobre seu processo de aprendizagem. Nesse último encontro promovemos mais 
uma oportunidade de refletir sobre as aprendizagens, com objetivo de efetuar 
certas sínteses reflexivas que contribuíram na organização do pensamento das 
crianças. Explicamos com calma o instrumento proposto e nos deslocamos 
até a sala informatizada. Nesta tarefa, obtivemos vinte cinco questionários 
respondidos e avaliamos que o instrumento teve sucesso para evidenciar 
aspectos dos processos de ensino e da apropriação do conhecimento pelas 
crianças. 

Na primeira questão, que tratou de indagar sobre os conteúdos trabalhados, 
as brincadeiras foram as mais comentadas; seguidos da capoeira, a ginga 
e o tema do negro; em seguida, o esporte e outros temas como Portinari, 
Atletismo, Cultura Indígena, Lutas, Corpo. As respostas mostram que as 
crianças identificaram com propriedade os conteúdos ministrados. As questões 
relacionadas à capoeira também obtiveram maior parte das respostas corretas 
(80%), porém mais da metade ainda acredita que sua origem se deu na África, 
quando ensinamos que ela é afro-brasileira, com influência das matrizes 
culturais que forma o Brasil, mas criada de fato no Brasil num contexto bem 
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particular de escravidão. Ao explicar a capoeira, as crianças mencionaram ser 
jogo, dança e luta, tendo como movimento básico a ginga, e apenas um menino 
a definiu como briga, sendo o soco seu movimento básico. Acerca das músicas 
trabalhadas, as crianças identificaram que elas contam histórias relacionadas ao 
“trabalho escravo”, ao “sofrimento” vivido nas senzalas e “plantio da cana”, essa 
que lhe servia de alimento, “alimento escasso”. Mesmo os “negros mais fortes 
sofriam”. As músicas exaltam a figura do “malandro” e a “força do escravo”, 
aspectos da história que “não podemos esquecer”. Sobre aspectos conceituais 
da capoeira, tivemos uma compreensão satisfatória entre as crianças. Sobre 
o conteúdo a arte de Portinari, ampla maioria o identificou como pintor que 
retratava os trabalhadores com pés e mãos fortes o que expressa que “os negros 
eram fortes”, “escravos trabalhadores”, “determinados”.

Sobre a obra Morro (PORTINARI, 1933), na qual há muitas pessoas descalças 
e apenas o malandro possui calçado, as crianças comentaram no princípio que 
se tratava de expressar os “pobres, pessoas simples, descalças, malandro”; 
que “o malandro vivia na cidade”; “queriam os pés livres”; “eles não eram 
malandros, eram escravos e só os libertos usavam calçados”. Percebeu-se 
ao final que houve a ressignificação, e o malandro na obra de Portinari para 
algumas crianças era figura que representava o Brasil, um sujeito que se sabia 
sambista e capoeira. Eles comentaram ainda que “nem todos eram malandros, 
mas todo o brasileiro é um pouco malandro”, o malandro “conseguia as coisas 
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sem encrenca”. Outros aspectos relacionados na opinião das crianças: “o 
malandro sabia dançar, inventou a ginga e o samba, tinha alegria, inteligência, 
bondade, disposição, sabia capoeira, era discreto, arteiro, escapava dos 
problemas, sempre fica por cima...”. Ainda disseram que o malandro “tinha 
dinheiro e usava sapato”, era “alguém da comunidade que se adaptava e não 
arrumava encrenca”, “representava o brasileiro”, aquele que “faz as coisas 
sem pedir”.

Sobre as aprendizagens e aulas preferidas, destacaram os movimentos de 
ginga, estrelinha, parada de mão, cambalhota, pular-cela, jogo de capoeira, 
brincadeiras, músicas e sobre Portinari. A aula introdutória que apresentou os 
vídeos sobre o pintor brasileiro e a capoeira foi a mais lembrada, seguido do 
tema da cana de açúcar, em que trabalhamos músicas e pinturas, provamos com 
elas a cana e depois produziram coletivamente um painel com material que 
sobrou. O jogo da liberdade com o tema da perseguição aos capoeiras, bem 
como as brincadeiras das acrobacias e pula carniça foram também destacadas 
como momentos marcantes. 

Por fim, algumas das crianças deixaram recados positivos aos estagiários: 
“Os estagiários são legais, votos que sejam professores”; “continuem com o 
bom trabalho”; “muito obrigado pelas aulas, gostei muito da capoeira”; “adorei 
vocês e a capoeira”; “adorei as pinturas e conhecer Portinari”; “aprendemos 
bastante”; “aprendi sobre capoeira, ginga e músicas”.
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5 ANÁLISE DA EXPERIÊNCIA DE ENSINO DA CAPOEIRA NOS 
ANOS INICIAIS

Narramos acima uma experiência curta e intensa, que se deu no âmbito do 
estágio supervisionado em Educação Física Escolar II realizado numa escola 
pública de Florianópolis. Em virtude de ter sido desenvolvido na mesma escola 
em que realizamos o estágio I tornou-se ainda mais significativo, considerando 
que crianças e professores já nos eram próximos, além de poder conhecer a 
conjuntura escolar durante o semestre anterior, o que também contribuiu para 
um excelente resultado da nossa proposta. Destacamos a importância de um bom 
conhecimento da realidade escolar e a pertinência de estágios supervisionados 
que tenham intensidade, com tempo de permanência na escola e qualidade nas 
ações junto à comunidade escolar.

Nas primeiras aulas, certas crianças mostraram resistência à troca de 
professores e as mudanças provocadas pela nossa intervenção; isso que foi sendo 
contornado na sequência do trabalho e com o decorrer das práticas de capoeira 
as crianças se apresentaram pacientes e atenciosas, receptivas e motivadas para 
experimentar os conteúdos. Houve grande participação e envolvimento das 
crianças nas diferentes aulas, na maioria das tarefas e exercícios exibindo alegria 
e satisfação. Outro fator que contribuiu para esse sucesso foi o planejamento 
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antecipado, discutido com os supervisores, bem como estar preparado com 
espaços e materiais adequados para cada aula. 

A sequência didática sempre previa alguns minutos para criar a "atmosfera" 
da aula depois que o professor da aula anterior saía. Essa transição entre uma 
aula e outra nos exigiu paciência e sensibilidade para mediar as crianças a 
um clima de tranquilidade, que permitisse o início das nossas atividades. 
Aprendemos dialogando com supervisores e observando a turma, para 
melhor conhecer as crianças, seus interesses, sensibilidades, mobiles, recursos. 
Isso que tentamos usar em nosso favor para que a atmosfera da aula fosse 
de aprendizagem e não de recreação, diversão, ocupação do tempo com o 
tradicional “jogar bola”. 

Estabelecer uma relação de aprendizagem com as crianças é fundamental 
para que possamos cumprir a função da escola de democratização dos 
conhecimentos; porém a brincadeira e o jogo são nossos aliados nesse 
processo, por meio deles o aprendizado pode tornar-se ainda mais prazeroso e 
significativo. Esse desafio passava por firmar um vínculo forte com as crianças 
num tempo relativamente curto e ao ministrar conteúdos pouco trabalhados 
no âmbito da Educação Física Escolar. Destacamos que os processos realizados 
e descritos acima demonstram o grau do sucesso desse empreendimento, 
que revela o quanto evoluiu o processo de "mobilização" das crianças a cada 
atividade realizada e, depois, no seu conjunto. Ao ocupar o lugar do professor 



298

como mediador dos processos de aprendizagem, avançamos lentamente com 
a proposta de co-construção do conhecimento, com protagonismo das crianças 
que se mostraram participativas, abertas aos conteúdos e aprendizagens. 

Os conflitos que ocorreram se deram isoladamente, sem interferir 
potencialmente na dinâmica das aulas. Mesmo a mais desinteressada das 
crianças mostrou-se em diversos momentos muito perspicaz e participativa 
– foi o caso daquela que, ao olhar o quadro de Debret e após o apontamento 
sobre um equívoco na obra, formulou a hipóteses de que não haveria erro 
algum já que havia uma pessoa atrás do moinho para ajudar. Na escola é 
preciso estar atento às crianças, suas falas, expressões e a sua relação com 
os saberes e a escolaridade, isso que nos remete à verificação das inúmeras 
variáveis que contribuem para o sucesso escolar e enfrentamento das suas 
principais dificuldades (CHARLOT, 2000).

A relação bem-sucedida entre o ensino de uma prática corporal (capoeira), 
juntamente com as obras de Candido Portinari revelou inúmeras estratégias 
e possibilidades de educação dos sentidos e um ensino interdisciplinar. Isso 
fica evidenciado nas falas das crianças ao revelar aspectos de uma experiência 
estética que permitiu ressignificação de conteúdos e ampliação de conceitos 
em torno dos temas trabalhados: 

“Eu gostei muito de pintar, comer a cana e pintar com o pincel e com a mão a nossa arte, 
sei lá como fala, é arte, é arte”; “ah sabe, eu achei bem legal por que a gente trabalhou com 
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a cana, a gente comeu a cana, a gente pegou o bagaço, a casca e fez meio que fez uma figura 
3D, pegou um monte de tinta, e ficou bem colorido, bem legal”; “a aula foi muito legal, 
a gente fez umas obras de arte, que a gente pegou palha, o negócio da cana e foi muito 
legal”; “então a gente pegou a cana, chupou tal, descascou, sentiu o cheiro das cascas, 
depois a gente fez a pintura das músicas que falava sobre cana e o desenho do Portinari.

O tema do malandro, impulsionou a reflexão sobre a capoeira e a formação 
do Brasil, contribuindo também para o despertar de um interesse pela arte em 
suas múltiplas dimensões. Nessa aula verificamos logo no início a confirmação 
da narrativa produzida pelas elites, sedimentando o senso-comum em que o 
malandro é figura relacionada à preguiça, contravenção ou improdutivo. Com a 
problematização dos conteúdos a partir de letras de músicas, do quadro “Morro”  
(PORTINARI, 1933) e de diálogos pudemos perceber certo amadurecimento e 
ampliação conceitual por parte das crianças. 

Assim o tema da capoeira ganha vida na obra de Portinari e os seus quadros 
são objeto de um novo olhar a partir da capoeira. Uma estética do sofrimento, 
mas também da beleza e força da imagem do negro e dos índios, assim como das 
brincadeiras e da alegria das crianças. A estética dessas formas é expressão de 
um mundo como ele realmente é ou costuma ser, no sofrimento ou na alegria, 
construído por homens e mulheres em suas relações. Ao utilizar uma corrente 
numa brincadeira e depois refletir com as crianças, fomos surpreendidos pela 
sua capacidade imaginativa. Segundo Castro Júnior (2012), ao trabalhar com a 
arte plástica do artista Carybé para compreender a gestualidade do corpo e sua 
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transformação na dinâmica contínua da prática corporal, constata que a prática 
por meio da estética é uma fonte de análise social.

Vale ressaltar que as atividades priorizaram a prática e as técnicas corporais 
que, no âmbito da capoeira potencializam uma experiência estética fora do 
comum, como a possibilidade de ver o mundo de cabeça para baixo no Aú ou 
Parada de Mão, ou ainda nas brincadeiras reaprendidas por meio da obra de 
Portinari, como o pular mais alto por meio da “carniça”. O jogo de capoeira 
proporciona no seu conjunto uma experiência estética autêntica, singular, 
multifacetada, marcada por movimentos diversificados, por emoções que se 
formam e se transformam no decorrer das perguntas e respostas que os corpos 
dos capoeiras são capazes de produzir, por narrativas que vão sendo propostas 
ao jogo, por meio dos toques, músicas e letras e, que se colocam como desafios, 
avisos, alertas, chamadas etc... 

Por fim, chamamos atenção para a importância de uma aula estruturada 
numa rotina, essa que também contribui para a formação da atmosfera das 
aulas. Em nosso caso optamos por encontrar as crianças em sala e retomar/
rememorar as aulas anteriores, antes de apresentar os novos conteúdos e 
estratégias do dia. No deslocamento para o local da aula (Ginásio, quadra aberta, 
pátio, sala informatizada, laboratório etc.) procuramos uma estética ambientada 
no tema do Navio Negreiro, com música e simulação de um barco, apelando 
pelo despertar do imaginativo num clima descontraído. As aulas aconteciam 
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com pequenas pausas para reflexão, diálogo, participação das crianças na 
redefinição das regras dos jogos, na construção de propostas para diversificar, 
resolver problemas, etc... Também priorizamos, com sucesso, aumentar o tempo 
em atividade, visto que nas observações das aulas dos professores durante 
os estágios eram comuns as atividades e exercícios acontecerem em tempo 
reduzido, perdendo para outros momentos como deslocamentos, preparação e 
procura de materiais, resolução de episódios de indisciplina, ou simplesmente 
esperando as crianças se acalmarem para dar continuidade à aula. No final 
da aula, costumamos garantir cinco minutos para uma breve conversa de 
fechamento, agradecimentos e higienização das crianças, com objetivo de 
garantir as condições para a continuidade dos estudos. Uma saudação final 
com todos juntos, em roda, com as mãos juntas e o grito de “capoeira”, marcava 
o final da atmosfera da nossa aula.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Ao analisar os processos de ensino e aprendizagem da capoeira, em 
diálogo ou interação com a produção artística de Portinari no quarto ano 
do ensino fundamental, pudemos verificar que uma parte significativa dos 
objetivos foram alcançados. Destacamos primeiramente a reflexão crítica 
das crianças sobre os temas e subtemas, ampliando seu conhecimento sobre 
a formação social do povo brasileiro e aspectos da história do Brasil. Essa 
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ampliação conceitual se deu simultaneamente ao aprendizado da gestualidade 
e de algumas técnicas da capoeira, ritmos/músicas cantadas e dançadas nas 
rodas, e ainda os fundamentos do jogo como, por exemplo, a malandragem. 
Apresentamos as manifestações culturais como expressões dinâmicas que se 
transformam e se recriam através do tempo e a importância do seu legado 
para o patrimônio imaterial da humanidade. Nesse conjunto foi possível 
abordar os conteúdos em suas "dimensões ética, estética, conceitual e técnica", 
relacionando a capoeira à obra de Candido Portinari.

Os episódios vividos revelam essas experiências estéticas diversificadas 
problematizadas por meio da tematização de questões étnico-raciais, 
identificando e despertando valores éticos mais comprometidos com demandas 
sociais das classes trabalhadoras. O conteúdo da capoeira revelou uma prática 
corporal com identidade cultural nacional, afro-brasileira, manifestação de um 
povo oprimido, resistente e forte, lutando pela sobrevivência, contra opressão e 
pelos seus direitos. 

A transposição didática desses conteúdos para sua realidade mostrou-se 
uma oportunidade para refletir sobre as relações entre crianças, professores, os 
saberes escolares e a cultura brasileira. Temas como o preconceito, a intolerância, 
a violência, a desigualdade e o individualismo foram identificados e tratados 
de outra forma, evidenciando outros modos de convivência tendo como 
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desdobramento o respeito, a tolerância, a solidariedade, a amizade, igualdade e 
a cooperação. 

Uma diversidade de estratégias foi utilizada nos encontros, por meio de 
aulas expositivas, dialogadas e práticas, com recursos audiovisuais, jogos e 
brincadeiras, músicas e pinturas, painéis, rodas de conversas e de jogo, com 
intuito de possibilitar a experiência essa que pode ser narrada por eles próprios 
revelando o sentido de cada gesto, ação, aprendizagem. Promovemos atividades 
e brincadeiras que mobilizaram o aprendizado dos fundamentos técnicos da 
capoeira, como a ginga, golpes, esquivas e acrobacias; exercícios de reflexão 
conceitual e estética sobre a história da capoeira relacionadas a algumas obras de 
Candido Portinari: Morro (1933), Cana (1938), Meninos Brincando (1955), Meninos 
pulando Carniça (1957) e Cambalhota (1958); exercícios de problematização, 
discussão e aprendizado de valores éticos relacionados principalmente às 
questões étnico raciais, mas também as formas de sobrevivência dos capoeiras: 
o tema da malandragem. 

A disciplina de estágio supervisionado II, fundamental na nossa formação 
inicial, se revelou desafiadora, exigente e a confirmação do projeto e desejo 
de ser professor de Educação Física – projeto este orientado para um perfil 
de professor mediador dos conhecimentos e processos de aprendizagem, 
preocupado com a realidade escolar e de cada criança, zeloso da pesquisa e da 
transmissão dos saberes e arte da cultura popular e da ciência, considerando 
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a formação técnica, científica e cultural desenvolvida ao longo do curso de 
Licenciatura e da nossa trajetória escolar. Contribuíram nesse processo a 
supervisão dos professores e o diálogo com os colegas durante as aulas de 
estágio e nos pontos de encontro semanais, discutindo as situações de sala 
de aula e aprofundando o estudo da literatura e normativas, proporcionando 
adensamento teórico e amadurecimento pedagógico sobre a Educação 
Física como componente curricular obrigatório nas escolas. Resta dizer que 
experiências como essa nos mobilizam a continuar aprendendo, a pesquisar 
os nossos próprios processos de ensino e aprendizagem, a nos engajarmos nas 
lutas em defesas dos trabalhadores da educação, da escola pública e do direito 
das crianças à escola e aos conhecimentos produzidos pela humanidade, 
especialmente aqueles que viabilizam processos de emancipação humana, de 
luta contra todas as formas de opressão e de superação das desigualdades 
sociais e econômicas.
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BRINCANDO E APRENDENDO COM 
PORTINARI: um projeto interdisciplinar 
do pibid educação física no ensino 
fundamental

 Mariana Mendonça Lisbôa 
Roberta Rezende Torres 

Olga Maria da Silva Bezerra Cavalcanti

RESUMO: O texto apresenta os objetivos e a organização geral do Projeto Portinari, 
desenvolvido na Escola Básica Municipal Brigadeiro Eduardo Gomes, no segundo 
semestre de 2019. A partir do planejamento de trabalho comum dos estagiários PIBID - 
Educação Física, relata duas estratégias coletivas organizadas pelo grupo e a professora 
supervisora: o Mural Interativo de Portinari; e a Pesquisa sobre as Brincadeiras Infantis 
da Comunidade. As ações desenvolvidas forneceram suporte e formação em campo, 
para os diferentes sub-projetos de intervenção interdisciplinar, realizados em turmas 
dos Anos Iniciais, e tiveram as brincadeiras e brinquedos, pintados por Portinari, como 
tema gerador. A frutífera relação da Universidade com a Escola potencializou os saberes 
e fazeres pedagógicos, em uma parceria construída no chão da escola, com os diferentes 
profissionais, e com o desejo comum de qualificar e efetivar ações transformadoras. 
Aos olhos e obras de Portinari, como legado de infâncias e culturas lúdicas vividas, 
semeamos possibilidades na escola pública, e convidamos: vamos semear? 

PALAVRAS-CHAVES: Educação Física Escolar. Interdisciplinaridade. Brincadeiras 
Infantis. Portinari.
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JUGANDO Y APRENDIENDO CON PORTINARI: un proyecto 
PIBID interdisciplinario educación física en educación primaria

RESUMEN: El texto presenta los objetivos y organización general del 
Proyecto Portinari, desarrollado en la Escuela Básica Municipal Brigadeiro 
Eduardo Gomes, en el segundo semestre de 2019. Desde la planificación 
en común de trabajo de becarios PIBID - Educación Física, reporta dos 
estrategias colectivas organizadas por el grupo y el maestro supervisor: el 
Mural Interactivo de Portinari; y la investigación comunitaria sobre juegos 
infantiles. Las acciones desarrolladas brindaron apoyo y capacitación de 
campo para los diferentes subproyectos de intervención interdisciplinar, 
realizados en aulas desde la Primera Infancia, y tuvieron como tema 
generativo juegos y juguetes, pintados por Portinari. La fructífera 
relación entre la Universidad y la Escuela apalancó conocimientos y 
prácticas pedagógicas, en una alianza construida en el piso de la escuela, 
con diferentes profesionales, y con el deseo común de capacitar y realizar 
acciones transformadoras. En la mirada y obra de Portinari, como legado 
de las infancias y culturas lúdicas vividas, sembramos posibilidades en las 
escuelas públicas, e invitamos: ¿sembramos? 

PALABRAS CLAVE: Educación Física Escolar. Interdisciplinariedad. 
Juego de niños. Portinari.

PLAYING AND LEARNING WITH PORTINARI: a PIBID 
physical education interdisciplinary project in primary 
education
ABSTRACT: This text presents the objectives and general organization 
of the Portinari Project, developed at the Brigadeiro Eduardo Gomes 
Municipal Primary School, in the second semester of 2019. It describes 
two collective strategies organized by the PIBID Physical Education 
project and the supervising teacher based on the collective work of Physical 
Education PIBID trainees: the interactive Portinari mural; and research 
about the children’s games in the community. The actions provided 
support and field training for the different sub-projects of interdisciplinary 
intervention, carried out in classes from the initial years, and involved 
games and toys painted by Portinari, as a theme-generator. The successful 
relationship between the university and the school enhanced pedagogical 
practices and knowledge, in a partnership built with the school, with 
different professionals and the common desire to qualify and carry out 
transformative actions. In the eyes and works of Portinari, as a legacy 
of different childhoods and the playful cultures lived by them, we sow 
possibilities in public schools, and we extend an invitation: shall we sow 
together? 

KEYWORDS: School Physical Education. Interdisciplinarity. Childhood 
games. Portinari.
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1 CONSIDERAÇÕES INICIAIS

Não escrevo somente porque me dá prazer escrever, mas também porque 
me sinto politicamente comprometido, porque gostaria de convencer 

outras pessoas, sem a elas mentir, de que o sonho ou os sonhos de que falo, 
sobre que escrevo e porque luto, valem a pena ser tentados.  

(FREIRE,1994, p. 15-16).

Iniciamos o texto, com Paulo Freire, destacando os intuitos que nos guiaram 
na realização do estágio de Educação Física, junto ao Programa Institucional 
de Bolsas de Iniciação a Docência (PIBID/ UFSC), e no processo de escrita 
aqui materializados, testemunhos de um trilhar percorrido coletivamente que 
teve como horizonte o sonho de experimentar e refletir práticas pedagógicas 
comprometidas com a educação pública de qualidade.

Uma jornada que se iniciou em agosto de 2018, na EBM Brigadeiro 
Eduardo Gomes, localizada no Campeche (Florianópolis /SC), e encerrou-se 
no final de 2019, culminando na realização, no segundo semestre, do projeto 
“Brincando e Aprendendo com Portinari: um projeto interdisciplinar no 
Ensino Fundamental”, o qual iremos apresentar. Cabe destacar que, conforme 
apontado no Relatório Final do PIBID na instituição, esta experiência 
insere-se em um momento de consolidação dos saberes/fazeres docentes 
vivenciados pelos estagiários-bolsistas, após um ano de experiência na Escola. 
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Passados os momentos de: 1) inserção e adaptação à comunidade escolar; 2) 
aprofundamento e incursões pedagógicas variadas; (LISBÔA, 2020), o grupo 
acumulava um amadurecimento partilhado das experiências pedagógicas e 
estava integrado as dinâmicas dos integrantes e da Escola - o que potencializou 
as ações do “Projeto Portinari”, um desafio interdisciplinar.

De acordo com a Proposta Curricular da Rede Municipal de Ensino de 
Florianópolis (2016), a interdisciplinaridade é destacada como um desafio 
aos professores do componente curricular da Educação Física. Isto porque, 
em consonância com a Base Nacional Comum Curricular (2015), a busca pelo 
diálogo entre os conhecimentos produzidos pelas áreas, deve efetivar-se como 
uma política pública educacional de organização curricular mais integrada, em 
que transversalidades e tensionalidades são propostas entre as disciplinas.

Nesta perspectiva, o “Grupo Brigadeiro1” abraçou o desafio proposto pelo 
Projeto “Infância, educação, corpo na obra de Portinari” (CED/MEM/UFSC), de 
organizar o trabalho pedagógico a partir das obras e legado do artista brasileiro 
Candido Portinari, como uma possibilidade transversal de abordagem dos 
componentes curriculares da área de Linguagens. Particularmente, em nossa 
unidade, a proposta interdisciplinar foi planejada com os Anos Iniciais, tendo 

1  Denominamos aqui de “Grupo Brigadeiro”, o coletivo do PIBID/Educação Física na EBM Brigadeiro 
Eduardo Gomes constituído por sete estagiários-bolsistas de Educação Física e a professora de Educação Física 
supervisora local do programa.
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como tema gerador as brincadeiras e brinquedos infantis, que também foram 
pintados por Portinari.

Participaram do projeto na EBM Brigadeiro Eduardo Gomes 4 turmas 
dos Anos Iniciais (1º Ano, 3º Ano, 4º Ano e 5º Ano), 7 bolsistas do PIBID de 
Educação Física, 4 Professores de Educação Física, 1 Professora de Artes e 
2 Professoras Pedagogas dos Anos Iniciais. Neste texto iremos apresentar 
os objetivos e princípios do projeto na Escola, a partir do planejamento 
de trabalho comum dos acadêmicos de Educação Física, bem como relatar 
algumas estratégias e organizações coletivas desenvolvidas pelo grupo 
e a professora supervisora. É importante destacar que as ações coletivas 
forneceram suporte e formação em campo para os diferentes sub-projetos, 
desenvolvidos pelos estagiários em turmas específicas, alguns dos quais 
serão abordados nos próximos textos do livro.

2 A ORGANIZAÇÃO COLETIVA DO TRABALHO PEDAGÓGICO: 
ARTICULAÇÕES DO GRUPO PIBID DA ESCOLA BRIGADEIRO

Assumido o desafio de articular o trabalho pedagógico interdisciplinar 
na EBM Brigadeiro Eduardo Gomes, a partir dos pressupostos do Projeto 
Portinari, o grupo de estagiários e a supervisora local do PIBID organizaram 
uma sistemática de trabalho, a partir do objetivo geral delimitado. A 
saber: abordar e refletir as práticas corporais lúdicas (jogos/ brincadeiras e 
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brinquedos), resgatando tradições e costumes da comunidade do Campeche 
e explorando o entorno escolar, tendo como tema gerador as obras e o legado 
de Candido Portinari. Neste sentido, foi buscada a contribuição especifica 
de cada componente curricular, da área de Linguagens, ao objetivo do 
projeto, explorando as dimensões éticas, estéticas, técnicas e conceitual 
dos conhecimentos, de modo a propor intervenções didático-pedagógicas 
inovadoras e em consonância com uma educação criativa e transformadora.

De forma colaborativa foi estabelecido parcerias com diferentes professores 
e profissionais que abraçaram a proposta apresentada na Escola. Em dupla ou 
individualmente, os estagiários inseriram-se em turmas dos Anos Iniciais (1º ao 
5º Ano) para desenvolverem o projeto, de acordo com suas disponibilidades, 
e conforme planejamento realizado com os docentes. Culminando no 
desenvolvimento de três sub-projetos de ação na unidade, a saber:

Sub-Projeto 1 - Jogos e brincadeiras na Educação Física: problematizando 
e aprendendo com Portinari. Desenvolvido pelo estagiário Matheus Odilon de 
Jesus, em uma turma do 1º Ano do Ensino Fundamental.

Sub-Projeto 2 - O corpo brincante de Portinari: uma experiência 
interdisciplinar. Desenvolvido em dupla pelas estagiárias Lauryn Quadros e 
Evelyn Espindola Carvalho, em uma turma do 2º Ano do Ensino Fundamental.

Sub-Projeto 3 - O PIBID brincando e aprendendo com Portinari. 
Desenvolvido pelo estagiário Yuri de Luca Aparício Carrapeta, em uma turma 
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do 4º Ano do Ensino Fundamental; e pela estagiária Olga Maria da Silva Bezerra 
Cavalcanti, em uma turma do 5º Ano do Ensino Fundamental. 

Sub-projeto 4 - Uma dupla, especificamente, formada pelas estagiárias 
Roberta Rezende Torres e Julia Menezes Furtado, optou por desenvolver 
o projeto no Núcleo de Educação Infantil Municipal Campeche (NEIM 
Campeche), instituição vizinha da Escola, que também participou da proposta: 
O brincar através da Arte, com uma turma do G6 (crianças de 5 anos), que 
pensava a transição/ interação da Educação Infantil e Ensino Fundamental.

Paralelo às intervenções nas turmas específicas, o grupo manteve um 
planejamento coletivo de estratégias pedagógicas formativas que aconteciam 
semanalmente na Escola. Neste encontro em campo, que ocorria nas quartas-
feiras pela manhã, nos debruçamos a estudar, planejar e executar ações coletivas 
que auxiliaram no desenvolvimento da proposta educativa e na formação dos 
acadêmicos. Entre as ações, destacamos e apresentamos, a seguir, duas frentes de 
trabalhos: 1) O Mural Interativo de Portinari; 2) Pesquisa sobre as Brincadeiras 
Infantis da Comunidade. 

3 O MURAL INTERATIVO DE PORTINARI: TEMATIZAÇÃO E 
SENSIBILIZAÇÃO NA ESCOLA

A construção do mural de Candido Portinari foi uma das estratégias 
coletivas pensadas e executadas pelo grupo de estagiários do PIBID, junto com 
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a professora supervisora. O objetivo da atividade era aproximar os estudantes, 
de diferentes turmas, às obras e história do artista. Uma grande tematização 
e sensibilização na escola ao projeto interdisciplinar, que de forma colorida, 
lúdica e expressiva, adentrou no espaço educativo, mais precisamente na parede 
principal do pátio interno, onde circula toda comunidade escolar.

Nascido em 30 de dezembro, de 1903, na cidade de Brodowski, interior de 
São Paulo, Candido Portinari foi um importante artista plástico brasileiro da fase 
modernista. Através de suas exposições, ficou conhecido mundialmente e recebeu 
inúmeros prêmios pelas suas belas obras (ARÊDES, 2009). As pinturas, gravuras 
e ilustrações de Portinari selecionadas para o mural temático são um convite 
para relembrar diversas brincadeiras infantis. A escolha pelos temas lúdicos da 
obra do artista ocorreu para que os estudantes da Escola Brigadeiro pudessem 
resgatar e refletir as brincadeiras infantis, propiciando novas experiências 
corporais, estéticas e comunicativas, viajando através do tempo pela história de 
um dos maiores artistas plásticos do país, e pelas tradições infantis exaltadas 
em suas obras, a saber: Roda Infantil (1932), Futebol (1935), Menino com Pião 
(1947), Meninos Soltando Papagaios (1947), Meninos Brincando (1955), Palhacinhos 
na Gangorra (1957), Pulando Carniça (1959) e Meninos no Balanço (1960). 

Nos encontros semanais de formação em campo, o “Grupo Brigadeiro” 
deu vida ao mural, por meio da união de idéias e da discussão de brincadeiras 
que poderiam ser exploradas em atividades. Além de imagens impressas de 
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importantes obras selecionadas do artista, o mural também era composto por 
cartolinas coloridas com os títulos das obras, frases e perguntas, algumas com 
espaços para serem preenchidos pelos estudantes, num convite à participação: 
“Vocês conhecem essas brincadeiras?”; “Abra aqui!”; “Qual sua brincadeira 
favorita?”; “Em quais lugares você gosta de brincar?”. Eram as frases integrantes 
da composição organizada na parede que despertavam a curiosidade e 
mobilizavam a interação. Detalhes do mural encontram-se nas Figuras 1 e 2, 
nesta e na próxima página.

Figura 1 - Mural temático 
Fonte: Acervo dos autores, 2019.
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Figura 2 - Mural temático 
Fonte: Acervo dos autores, 2019.
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Assim, entre papéis de diferentes cores, tecidos, réguas, tesouras, colas, entre 
outros materiais de arte, o mural materializou-se, ganhando pipas coloridas, 
e tornando-se uma janela (com cortinas estampadas!) para outros tempos, 
outras experiências estéticas e lúdicas. Tempo de brincadeiras de rua, simples 
e divertidas, atrativas e acessíveis para todas as crianças, pintadas outrora 
por Candido Portinari, retrato de sua própria infância do início do século XX 
(PIZAPIO, 2015), como podemos perceber no relato abaixo.

Não tínhamos nenhum brinquedo 
Comprado. Fabricamos 
Nossos papagaios, piões, 
Diabolô. 
A noite de mãos livres e 
pés ligeiros era: pique, barra- 
manteiga, cruzado. 
Certas noites de céu estrelado 
E lua, ficávamos deitados na 
Grama da igreja de olhos presos 
Por fios luminosos vindos do céu 

era jogo de 
Encantamento. No silêncio podíamos 
Perceber o menor ruído 
Hora do deslocamento dos 
Pequenos lumes... Onde andam 
Aqueles meninos, e aquele 
Céu luminoso e de festa? 
Os medos desapareciam 
Sem nada dizer nos recolhíamos 
Tranquilos...  

O Menino e o Povoado  
(PORTINARI, 1964).

O resultado da dedicação do trabalho em grupo (Figura 3) foi um mural rico 
em informações e em interatividade, composto por expressões lúdicas capazes de 
contribuir com o processo de ensino-aprendizagem dos estudantes de diferentes 
faixas etárias. Uma construção harmônica e diversa, fruto do empenho de muitas 
mãos e da postura comprometida dos estagiários envolvidos.
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Figura 3 - Grupo Brigadeiro 
e o Mural Interativo de 

Portinari. Fonte: Acervo dos 
autores, 2019.
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E como esperado, o mural de Candido Portinari despertou a curiosidade 
dos estudantes da EBM Brigadeiro Eduardo Gomes, inserindo o artista e suas 
brincadeiras no cotidiano escolar. Desde sua confecção, as crianças interagiram 
com o mural e, também, se inspiraram nele, reproduzindo as brincadeiras 
retratadas. Brincadeiras dos estudantes que remetem e dialogam com as obras 
de Portinari, e nos trazem vestígios de que há elementos em comum nas infâncias 
em diferentes tempos, naquilo que Pizzapio (2015) diz haver de atemporalidade 
lúdica dos brinquedos e brincadeiras infantis. Ainda que ser criança e suas 
representações possam variar no tempo e espaço, há características e elementos 
que atravessam gerações, e tornam o jogo/brincar possível e essencial na 
infância. O que Brougére (1995, 1998) chama de cultura lúdica, ou seja, uma 
cultura característica da infância, que torna o jogo possível, enquanto atividade 
cultural que permite à criança adquirir estruturas e assimilá-las de forma um 
pouco singular a cada nova experiência. Essa cultura infantil possibilita o 
brincar, através de um conjunto de esquemas, regras e significações adquiridas 
pela criança em suas experiências.

As brincadeiras antigas, ilustradas pelo artista, passaram a colorir o 
imaginário das crianças, tomando-se objeto de reflexão-ação nas práticas 
pedagógicas sistematizadas no projeto, e passaram a ser observadas nos pátios 
e corredores da Escola. Amarelinhas, pula carniça, jogo de roda, pipas, pião, 
parada de mão, estrela, pula corda e o vasto universo criativo e lúdico, trazido 
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por Portinari, ao alcance dos estudantes. Foi como voltar no tempo, resgatando 
tradições e podendo resignificar o presente a partir das experiências propostas, 
por meio do corpo brincante e sensível. 

            

Figura 4 e 5 - Brincadeiras do 
estudantes que remetem a 

Portinari. Fonte: Acervo dos 
autores, 2019.
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4 PESQUISA COM A COMUNIDADE: Das brincadeiras pintadas 
as brincadeiras investigadas

 O contato com a comunidade, com suas raízes e histórias, sempre foi 
muito valorizado no projeto de ação do PIBID, na Escola Brigadeiro. Buscando 
estreitar mais os laços entre a Escola e a comunidade, a ideia de sairmos do 
ambiente escolar, dos muros da escola, para conhecer alguns personagens e 
locais importantes daquele contexto, pareceu tentadora. Assim, como Portinari 
registrou as brincadeiras infantis, por meio de sua arte, pintando expressões 
da cultura lúdica de outros tempos e espaços, saímos para registrar e conhecer 
os jogos e brincadeiras antigas do bairro Campeche, como uma estratégia de 
formação e potência para as ações do trabalho interdisciplinar. Colocar em ação 
o conceito de “Cidades Educadoras” em que os diferentes espaços, atores e 
tempos são compreendidos como parte do processo pedagógico, ampliando a 
educação para além da escola. Aprender com a cidade, com o bairro e o entorno 
escolar são possibilidades ricas colocadas por Gadotti (2009) ao refletir sobre a 
proposta de Paulo Freire de uma educação cidadã. Educação que ao contribuir 
para a leitura do mundo, deve estar aberta e em dialogo com o mundo vivido 
e o potencial educativo das ruas/comunidades. “Podemos considerar o mundo 
como educador e educando: o mundo é nosso primeiro livro de leitura, aberto e 
ensinante, mediatizando o processo de aprendizagem”.(GADOTTI, 2009, p. 49).
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Em grupo começamos a pensar como aconteceria essa aproximação, quem 
seriam as pessoas e os locais nos quais as encontraríamos. Buscamos explorar 
o entorno escolar, uma região rica em histórias, e com construções do século 
passado, que por si só já demonstram que o lugar tem muitas memórias e 
expressões da cultura local. Do lado da escola, por exemplo, temos uma das 
construções mais importantes do Campeche, construída em 1927: o Casarão da 
Aeropostale. O casarão abrigou pilotos, mecânicos e radiotelegrafistas, da antiga 
Agência de Aviação Francesa e, posteriormente, em 1945, serviu como instalação 
da Escola Isolada do Campeche - primeiro nome da antiga Escola Brigadeiro 
(DANIEL, 2018). Descobrimos que, atualmente, o local seguia abrigando 
histórias, agora servindo de espaço social de encontro de dezenas de senhoras 
rendeiras da comunidade. Naquele local sabíamos que devíamos passar. 

Outro personagem muito importante para a comunidade é Rogério 
Martins, mais conhecido como Tecão, que mora no bairro há mais de 40 anos 
e trabalha ao lado da Escola. Conhecido por manter as raízes da cultura local, 
por meio do “Boi de Mamão” - uma das principais manifestações folclóricas de 
Florianópolis/SC - é o fundador da Associação Folclórica do Boi de Mamão do 
Campeche. 

Após escolhermos os personagens e locais, estruturamos um roteiro 
de entrevistas, com perguntas que buscavam trazer o cotidiano escolar e os 
brinquedos e as brincadeiras que os sujeitos realizavam quando crianças. O 
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dia a dia no bairro e escola, as lembranças e memórias lúdicas do “ser criança” 
e do “brincar” no Campeche de antigamente. O objetivo era aprofundar 
os conhecimentos em relação aos espaços, tempos e sujeitos brincantes da 
comunidade para que fosse possível, nas intervenções didático-pedagógicas 
junto ao “Projeto Portinari”, manter viva a relação passado-presente-
futuro. Resgatando às manifestações da cultura lúdica da comunidade e 
problematizando-as à luz do repertório das crianças/estudantes e das obras 
do artista. 

Nesta perspectiva, nos dividimos em dois grupos para entrevistar os 
membros escolhidos da comunidade: Tecão e as senhoras que freqüentavam o 
Casarão da Aeropostale. Dentre as diversas senhoras que ali se reuniam, uma se 
destacava e era vizinha da Escola, dona Edite, antiga moradora do Campeche. 
Ela nos contou um pouco sobre a sua infância, a sua relação com o trabalho na 
roça e as tarefas domésticas, seus brinquedos e brincadeiras, e sobre a renda de 
bilro, que aprendeu a fazer na infância.
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Figura 6 e 7 - Entrevistas com 
comunidade. À esquerda, a 

renda de bilro e a Dona Edite. 
À direita, estagiários do PIBID 

com o entrevistado Tecão, 
ao centro. Fonte: Acervo dos 

autores, 2019.
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Um aspecto comum nos relatos, que nos chamou a atenção, foi a relação 
que as crianças tinham com o trabalho, com os afazeres na roça ou tarefas 
da família, antes de brincar. Primeiro o trabalho, depois a brincadeira. Dona 
Abertina comentou que não tinha brinquedo como hoje, as crianças inventavam 
as brincadeiras e confeccionam os brinquedos. Brincavam com bonecas, feitas 
por elas mesmas, com sabugo de milho e folha de bananeira, e aprendiam com 
suas mães, ainda muito jovens, a arte de fazer as rendas de bilro. Dona Edite nos 
mostrou, orgulhosa, suas rendas e ainda nos presenteou com uma cantiga de 
roda, que cantarolava debaixo das árvores e animava as tardes das crianças na 
época. Registrado no Diário de Campo (2019):

Ratoeira bem cantada, faz chorar, faz padecer 
Também faz um triste amante  

Do seu amor esquecer... 

Meu galho de malva meu manjericão, dá três pancadinhas no meu coração (Bis) 

Senhora fulana entre dentro desta roda 
Diga um verso bem bonito  
Diga adeus e vá se embora  

Escrevi na areia fina, 
Com peninha de pavão 
Para o saber do mundo 

Que eu de ti tenho paixão
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CONSIDERAÇÕES FINAIS

Arte é semente. Vamos espalhar sementes? 
Ailton Krenak, 20212

O intuito panorâmico do texto foi apresentar a organização geral 
do Grupo Brigadeiro, junto ao Projeto Portinari, trazendo aos leitores 
as principais estratégias coletivas que contribuíram para o alinhamento 
e desenvolvimento da proposta na instituição. Ainda que a perspectiva 
tenha acontecido principalmente a partir do olhar da Educação Física, que 
propôs e articulou a participação das demais disciplinas/professores, as ações 
pedagógicas construídas pautaram-se pela contribuição interdisciplinar 
à temática. Contribuições que emergiram da frutífera aproximação da 
Universidade com a Escola, por meio do estágio PIBID de Educação Física, 
que potencializou a reflexão dos saberes e fazeres pedagógicos. Uma parceria 
construída no chão da escola, com os diferentes profissionais envolvidos, e 
com o desejo comum de qualificar e efetivar ações transformadoras - aqueles 
sonhos possíveis, anunciados na epígrafe do texto, por Paulo Freire, que nos 
fazem caminhar com mais esperança.

2  Ideia expressa na conversa da série Selvagem, Nheery - Rec tyty - Ailton Krenak - Denilson Baniwa - Xadalu 
Tupã Jekupé. Disponível em: https://youtu.be/DL_ssXhOscM Acesso em: 10 jun. 2021.
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Um caminho não isento de dificuldades, limites e renúncias, que surgem 
no encontro com a realidade concreta, complexa e contraditória do universo 
escolar. O desafio de articular uma proposta interdisciplinar, envolvendo 
diferentes sujeitos e áreas, por vezes, esbarrou em um currículo fragmentado e 
em práticas cristalizadas no cotidiano educativo. Romper barreiras e construir 
possibilidades integradoras são ações de um processo que não se esgota aqui, 
pelo contrário, constituem um percurso que nos provoca a repensar as práticas 
pedagógicas e a organização escolar.

Neste trilhar, a arte como potência e semente de um viver sensível, nos 
inspirou a semear. Aos olhos e obras de Portinari, como legado de infâncias e 
culturas lúdicas vividas, semeamos possibilidades na escola pública: colando, 
brincando, pintando, observando, desenhando, movimentando, expressando 
e comunicando com as crianças. E convocamos: vamos semear? Deixamos o 
convite à leitura dos textos subsequentes do livro, que relatam as intervenções 
didático-pedagógicas, desenvolvidas na Escola Brigadeiro, a partir dos 
pressupostos e estratégias gerais do projeto apresentado. Boa leitura!
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A PONTE BRODOWSKI-CAMPECHE: uma 
ressignificação das brincadeiras por meio 
das obras de Candido Portinari

Lauryn Nunes de Quadros 
Mariana Mendonça Lisbôa 

Fábio Machado Pinto

RESUMO: Este texto apresenta e reflete sobre uma experiência de ensino interdisciplinar realizada 
no terceiro ano inicial de uma escola municipal no sul de Florianópolis, desenvolvida no âmbito 
do projeto Experiências Educativas: Infância, Educação, Corpo na obra de Portinari e apoiada 
pelo Programa Institucional de Bolsa de Iniciação à Docência, o PIBID/Educação Física/UFSC. Tal 
projeto demarcou a infância, o corpo e as brincadeiras nas obras de Candido Portinari como temas 
transversais em conteúdos abordados nas aulas de Educação Física, Língua Portuguesa e Artes 
durante o período de outubro a dezembro de 2019. Estas disciplinas promoveram um amplo processo 
de descoberta e criação de espaços e tempos pedagógicos para se identificar, experimentar, questionar, 
retomar, ampliar e ressignificar jogos e brincadeiras existentes no entorno escolar, relacionadas às 
encontradas nas telas de Portinari e da corporeidade de nossas crianças. Possibilitou-se, assim, a 
construção de pontes entre saberes e vivências de corporeidades e comunicação, artes e culturas, de 
forma interdisciplinar, coletiva, colaborativa, lúdica e cheia de tinta. Agradecemos especialmente 
a Professora de artes Loélia Maia dos Santos, quem idealizou e realizou as atividades relatadas 
nesse trabalho, nos proporcionando aprendizados e uma rica experiência pedagógica coletiva e 
intergeracional.

Palavras-chaves: Educação Física. Artes. Infâncias. Brincadeiras. Candido Portinari.
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THE BRODOWSKI-CAMPECHE BRIDGE: a resignification of 
play through the works of Candido Portinari

ABSTRACT: This text presents and reflects on an interdisciplinary 
teaching experience carried out in the third year of a municipal school in 
the south of Florianópolis, developed under the Educational Experiences 
project: Childhood, Education, Body in Portinari’s work, and supported 
by the Institutional Program of Teaching Initiation Scholarship, PIBID/
Physical Education/UFSC. This project marked childhood, the body and 
play in Candido Portinari’s works as cross-cutting themes in contents 
covered in Physical Education, Portuguese Language and Arts classes 
from October to December 2019. These subjects promoted a broad process 
of discovery and creation of pedagogical spaces and times to identify, 
experiment, question, retake, expand and give new meanings to existing 
play and games in the school environment, related to those found in 
Portinari’s canvases and in the corporeality of our children. Thus, it was 
possible to build bridges between knowledge and experiences of corporeality 
and communication, arts and cultures, in an interdisciplinary, collective, 
collaborative, playful and colorful way. We are especially grateful to 
Arts teacher Loélia Maia dos Santos, who conceived and carried out the 
activities reported in this work, providing us with lessons and a rich 
collective and intergenerational pedagogical experience.

KEYWORDS: Physical Education. Arts. Childhoods. Play. Candido 
Portinari.

LE PONT BRODOWSKI-CAMPECHE : une redéfinition du jeu 
à travers les oeuvres de candido portinari

RÉSUMÉ : Ce texte présente et réfléchit sur une expérience 
d’enseignement interdisciplinaire réalisée en troisième année initiale 
d’une école municipale du sud de Florianópolis, développée dans le cadre 
du projet Expériences éducatives : Enfance, éducation, corps dans le 
travail de Portinari, et soutenue par le programme institutionnel de la 
bourse d’initiation à l’enseignement, PIBID/Éducation physique/UFSC. 
Ce projet a délimité l’enfance, le corps et le jeu dans les œuvres de Candido 
Portinari en tant que thèmes transversaux dans les contenus abordés 
dans les cours d’éducation physique, de langue portugaise et d’arts 
d’octobre à décembre 2019. Ces sujets ont favorisé un vaste processus de 
découverte et de création d’espaces pédagogiques et temps d’identifier, 
d’expérimenter, de questionner, de reprendre, d’élargir et de donner de 
nouveaux sens aux jeux et jeux existants dans le milieu scolaire, liés à 
ceux que l’on trouve dans les toiles de Portinari et dans la corporéité de 
nos enfants. Ainsi, il a été possible de construire des ponts entre savoirs 
et expériences de corporéité et de communication, arts et cultures, de 
manière interdisciplinaire, collective, collaborative, ludique et colorée. 
Nous sommes particulièrement reconnaissants au professeur d’arts Loélia 
Maia dos Santos, qui a conçu et réalisé les activités rapportées dans cet 
ouvrage, nous offrant des leçons et une riche expérience pédagogique 
collective et intergénérationnelle.

MOTS-CLÉS : Éducation physique. Arts. Enfances. Jeux. Candido 
Portinari.

TRADUÇÃO INGLÊS E FRANCÊS: Luiza Salgado Mazzola, Bacharela em Letras - Francês, licenciada em Letras - Português e Letras 
- Inglês, Mestra em Literatura (PPGLit - UFSC) e doutoranda em Literatura (PPGLit - UFSC).

REVISÃO TEXTUAL: Justina Sponchiado, Doutora em Educação.
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1 INTRODUÇÃO

Neste texto abordaremos uma experiência interdisciplinar de ensino, 
nos anos iniciais da Escola Básica Municipal Brigadeiro Eduardo Gomes, no 
Campeche – Florianópolis-SC, onde participamos do projeto “Experiências 
Educativas: Infância e Educação do Corpo na obra de Portinari”. O intuito 
deste projeto foi o de conhecer, estudar e trabalhar as obras de Candido 
Portinari (1903 – 1962) como tema comum das áreas de Linguagens: Artes, 
Língua Portuguesa e Educação Física. Nesse projeto contamos com apoio 
do Programa Institucional de Bolsa de Iniciação à Docência (PIBID, UFSC – 
Educação Física), durante os meses de outubro e dezembro de 2019.

O PIBID é um programa para o aperfeiçoamento e a valorização 
da formação de professores na educação básica. A imersão 
nas escolas acontece através da interação dos universitários 
participantes dos subprojetos e escola parceira, sob a supervisão 
de um docente da Instituição de Ensino Superior (coordenador de 
área) e de um professor vinculado à escola parceira (supervisor) 
(SBEGHEN; LIMA; CARDOSO, 2016, p. 80).

As atividades do PIBID consistiram em encontros semanais destinados à 
formação coletiva, com leitura, estudo e discussão de textos e normativas que 
orientam a Educação Física escolar, a observação de aulas de Educação Física 
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e posteriormente, a realização de atividades pedagógicas em uma das turmas 
do ensino fundamental da unidade escolar. No decorrer do Projeto Portinari, 
a bolsista articulista escolheu a turma 31 (terceiro ano matutino do ensino 
fundamental) para ser observada e acompanhada durante dois meses, em todas 
as terças feiras, nas três disciplinas escolares: duas aulas de Artes da professora 
Loélia Maia dos Santos1, uma de Educação Física do professor André Ribeiro 
Wolkmer2 e duas de Língua Portuguesa da professora Lívia Regina Guedes3. 

Inspiradas pelo projeto, as disciplinas tematizaram a obra de Candido 
Portinari, ícone da arte Modernista Brasileira, bem como o acento político-social 
de suas obras, em que expressa a identidade de seu povo por meio de pinceladas 
de óleo sobre as telas:

A arte do brasileiro [...] revela aspectos centrais da cultura 
brasileira, como o oprimido, as manifestações culturais 
populares, os jogos e brincadeiras, o trabalhador, favorecendo 
o reconhecimento de um Brasil com muitas nuanças. São temas 
históricos, sociais, religiosos e de representação da cultura 
brasileira. (TEIXEIRA; LARA, 2012, p. 696). 

1  Professora de Artes da Rede Municipal de Ensino de Florianópolis. Mestre em Artes Visuais pelo PPGAV/
CeArt, Universidade Estadual de Santa Catarina.
2  Professor de Educação Física da Rede Municipal de Ensino de Florianópolis. Graduado pela Pontifícia 
Universidade Católica do Rio Grande do Sul.
3  Professora dos Anos Iniciais da Rede Municipal de Ensino de Florianópolis.
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A arte do brincar cheia de cor e forma é retratada em suas obras expressando 
um corpo lúdico, bem como a condição de ser criança, que se expressa e 
dialoga com o mundo através de brincadeiras, jogos, imaginação, fantasia e 
criação. O conceito de brincar é aqui entendido na perspectiva de Brougère 
(1998, p. 104) em que “brincar não é uma dinâmica interna do indivíduo, mas 
uma atividade dotada de uma significação social precisa que, como outras, 
necessita de aprendizagem”. Além disso, a brincadeira ocorre presente em uma 
cultura lúdica, em que “se apodera de elementos da cultura do meio ambiente 
da criança para aclimatá-la ao jogo”. (BROUGÈRE, 1998, p. 108). Dessa forma, 
os brinquedos e brincadeiras estão presentes na cultura de um povo e em 
conjunto do caráter lúdico, o brincar é a transformação de uma realidade vivida 
cotidianamente. 

O conceito de brincar apontado por Brougère (1998) nos permite refletir 
sobre o trato pedagógico dado pelos professores às telas brincantes de Portinari. 
Atividades pensadas para favorecer a criação de pontes que aproximam o brincar 
do pintor de Brodowski, das crianças e brincadeiras presentes no Campeche. 
Quais são, pois, as brincadeiras presentes nas telas de Portinari e no Campeche? 
De que forma o brincar de Portinari foi trabalhado pelo professor e professoras 
nas atividades pedagógicas? Quais relações se estabeleceram entre as belezas 
naturais expressas nas telas do pintor e todas aquelas que circundam nossa 
escola no Campeche? O que crianças, estudantes e professores aprenderam 
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nesta viagem colorida e qual o legado desta experiência? Foram estas algumas 
das questões que orientaram o estudo-ensino aqui relatado, uma vez que tratou 
de uma experiência formativa tanto para as crianças dessa unidade quanto para 
seus professores, professoras, estudantes da universidade e bolsistas do PIBID. 

Tal experiência formativa não apenas trouxe um gostinho de Brodowski 
para o "Brigadeiro", reproduzindo os brincares, como também favoreceu 
aprendizados que potencializaram uma experiência estética da obra e de 
brincadeiras identificadas com a comunidade e seus lugares. Isto é, promoveu 
processos de aprendizagem que contaram com a ressignificação das brincadeiras 
de Portinari a partir do olhar crítico e cultural, expressados por corpos que são 
já repletos de vivências. Vamos às ocorrências. 

2 A TURMA 31 E AS DECISÕES METODOLÓGICAS

Como já mencionamos, a experiência educativa ocorreu na turma 31, 
um terceiro ano matutino, composto por 24 crianças. A turma já vinha sendo 
observada pela bolsista em 2018.2 e 2019.1, o que facilitou o reconhecimento 
das suas principais características e potencialidades. A maioria das crianças era 
acompanhada por seus responsáveis até a escola com carros, bicicletas, a pé e em 
dias de chuva, alguns utilizavam o transporte coletivo. Tratava-se de uma turma 
de famílias do meio popular, filhas de trabalhadores e trabalhadoras locais. Era 
frequente a formação de grupos relacionados ao gênero e/ou interesses comuns. 
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Os meninos relacionavam-se sobretudo por meio do futebol e jogos virtuais, en- 
quanto as meninas gostavam de brincar principalmente com o slime,4 bonecas e 
desenhar. Havia ainda um trio - um menino e duas meninas – que se interessavam 
por bichos de pelúcias, desenhos animados e brincar de pular corda.

No geral, era uma turma participativa, curiosa e comunicativa. Dependendo 
do período ou da situação, a turma podia estar tranquila (primeiros períodos) 
e tornar-se rapidamente agitada (período após o recreio). Quando perdiam o 
interesse na aula passavam a conversar uns com os outros. Com a finalidade de 
diminuir essas conversas, a professora regente, Lívia, os distribuiu em sala de 
aula de maneira estratégica, sempre um menino intercalado por uma menina, 
formando dois quadrados: um maior com dezoito carteiras e um menor, interno, 
com seis. Quando alguma criança não respeitava essa ordem, era comum a 
turma entrar em conflito, pois todos queriam estar ao lado dos pares conforme 
previsto pela professora. 

A bolsista escolheu, desde o início das atividades, manter uma relação 
de proximidade, procurando estabelecer um vínculo de confiança com as 
crianças. Quando a bolsista iniciou sua integração como a turma e explicou 
sua permanência nas três disciplinas, a professora de Artes, Loélia, já havia 
dado início a uma atividade de reconhecimento das brincadeiras favoritas 
das crianças. Estes desenharam e coloriram suas brincadeiras favoritas, numa 

4  Slime, Amoeba ou Geleca é um brinquedo em forma de massa gelatinosa colorida com textura maleável.
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Figura 1 - Atividade qual a 
minha brincadeira favorita? 

Fonte: Acervo Lauryn Quadros.
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folha A4. Nessa atividade as brincadeiras mais frequentes eram:  pular corda, 
esconde-esconde, polícia e ladrão e futebol de campo.

Durante todas as aulas a bolsista fez registros por escrito e fotografias, 
conforme iremos relatar a seguir, num esforço de pesquisa etnográfica. Sua 
atuação foi sempre de observadora participante, auxiliando professoras e 
professor sempre que solicitado, assim como as crianças durante as atividades. 

Refere-se à necessidade do etnógrafo saber estar com as pessoas 
em campo e consigo mesmo, despojado de preconceitos e capaz de 
desenvolver um novo olhar sobre os participantes, sem o prévio 
rótulo de certo ou errado. Considera que o processo sistemático 
de observar, detalhar, descrever, documentar e analisar os 
padrões específicos de uma cultura ou sub-cultura, é essencial 
para a compreensão dessa mesma cultura. (LEININGER 1985, 
apud CORREA, 2009, p. 32).

O professor de Educação Física, André, optou por trabalhar às terças-feiras 
explorando as brincadeiras coloridas pelas crianças nas aulas da professora 
Loélia. Nas quartas-feiras, por ter dois períodos de Educação Física com a 
turma, André trabalhava com o enfoque nas brincadeiras pintadas por Candido 
Portinari, de forma a mesclar ambas as brincadeiras nas atividades propostas. 
A seguir apresentamos as 20 aulas realizadas, observadas e registradas em 
caderno de campo, descritivo e analítico. São aulas nas quais ganham relevo as 
brincadeiras de Candido Portinari e o brincar da Escola. Depois de um processo 
interessante e criativo, nos dedicamos a um exercício de muralismo da escola 
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e que totalizaram mais 15 encontros, os quais materializaram uma obra que 
ficará marcada em seus muros por muito tempo, registro criativo e poético desse 
conjunto de iniciativas e experiências.

3 A INTERDISCIPLINARIDADE COMO CONCEPÇÃO DE 
CURRÍCULO

Trabalhar com a interdisciplinaridade é certamente um desafio quando 
a instituição escolar apresenta uma série de fragmentações entre tempos, 
disciplinas e saberes: hora/aula, intelecto/corpo, sala de aula/quadra, o brincar 
e o trabalhar, entre outros. No início das aulas – mesmo com a partilha de 
um mesmo conteúdo – as crianças demarcaram o que era de cada disciplina: 
– “brincar é na hora da Educação Física, desenhar é na aula de Artes e em 
Língua Portuguesa escrevemos e lemos”. O que de certa forma reforça o caráter 
interdisciplinar, que não prescreve a diluição das mesmas uma n’outra, mas 
sim uma relação forte onde cada uma, dentro de sua especificidade, importa 
para o processo pedagógico elementos que podem fortalecer uma visão mais 
ampla e próxima da realidade estudada. Com esse esforço coletivo, ainda que 
as dificuldades não fossem poucas, a fronteira entre as disciplinas tornou-
se mais fluida, aproximando professores e seus fazeres; assim os conteúdos 
não tinham mais fins nas habilidades ou no fazer apenas por fazer – tal como 
muitas vezes são apreendidas por estudantes certas atividades escolares – 
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mas o processo do fazer coletivo passou a ganhar espaço de criação. Nesse 
contexto, a interdisciplinaridade tornou-se substancial à existência do projeto, 
mobilizando o interesse comum em aspectos da cultura brasileira, mas também 
da cultura local.

Para Goldman (1979 apud Thiesen, 2008) um olhar interdisciplinar sobre a 
docência permite que se entenda melhor a relação entre as partes que constituem 
o todo, à medida que há necessidade de integrar o que foi dicotomizado e religar 
o que foi desconectado. Aquilo que Vieira (2006, p. 159) problematiza como 
dicotômico no esforço de olhar para a criança como um ser único e indivisível, 
não pode ser mente em dado momento e corpo em outro, ou ainda cognitiva na 
sala e corporal no pátio/parque. 

Portanto, reconhecemos que a integração dos conteúdos não é suficiente 
quando os fins buscam a hiper-especificação em determinada área pois, 
assim, mantém-se a lógica de um saber parcelado: o todo é igual à soma de 
todas as partes. Quando o todo é esquartejado, perde-se sua totalidade. Só 
haverá interdisciplinaridade se houver atitudes interdisciplinares, como o 
envolvimento integral no projeto. Saber quem foi Portinari, ler, observar, sentir 
no âmago suas obras, recriar, brincar de Portinari, apropriar-se de si através 
de Candido Portinari. Tudo isso a todo o momento e em todas as disciplinas 
envolvidas. Todos os fazeres precisam caminhar em direção comum para que 
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impulsione transformações no pensar e nas condutas humanas em sentidos 
plurais. (THIESEN, 2008). 

3.1 PINCELANDO UM POUCO DA EXPERIÊNCIA 
INTERDISCIPLINAR: Alguns episódios5

EPISÓDIO 1 - Introdução a obra de Portinari

Em roda, o professor André retomou o que havia trabalhado em relação 
a Portinari e perguntou o que as crianças vinham achando das intervenções 
articuladas com as aulas de artes. As crianças responderam, de início, mais 
superficialmente: “Legal”; “Eu gostei”; “Foi legal”.  A partir disso, o professor os 
questionou: “O que exatamente foi legal?”. A turma fez silêncio, olhavam uns aos 
outros. Alguns responderam “as brincadeiras”, mas sem muito aprofundamento: 
“Futebol”; “Pic-bandeira”. O professor olhou no relógio e pareceu chateado 
com as respostas, disse ao grupo de estudantes que havia planejado uma aula 
muito boa, mas que precisava que a turma estivesse mais colaborativa, que 
tivesse menos conversas paralelas e que dialogassem mais nos momentos de 
roda. Restavam, então, apenas 15 minutos, o professor André disse que no dia 
seguinte realizaria a aula planejada, pois precisava de mais tempo. Distribuiu 

5  Nesse registro, realizado pela Bolsista Lauryn com supervisão dos professores, preferimos optar pela narrativa 
em primeira pessoa do singular.
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uma bola e disse que podiam brincar livremente no parquinho. Alguns meninos 
tomaram a bola e começaram uma partida de futebol. As meninas se juntaram 
para pular corda. A organização era composta pela formação da fila de quem 
iria pular, duas batendo a corda e a que pula, enquanto todos cantavam músicas 
populares como Moça bonita, Suco gelado, Um homem bateu em minha porta. O sinal 
soou estabelecendo o fim daquele período e as crianças formaram filas para ir à 
sala de aula. 

Na aula de artes a professora projetou a obra Marinha (1942) de Candido 
Portinari. Loélia iniciou justificando a obra exposta. Logo começou a fazer 
perguntas sobre a conservação da obra, justamente por ter sido realizada em 
1942. Ao abordar o conteúdo de leitura de obras 

[...] a professora escolheu uma criança aleatoriamente e pediu que respondesse o que via 
no quadro: “um menino soltando pipa, gaivotas, pipa, barco, mar, areia, céu”. A professora 
escolheu outra criança para descrever o que achava da obra: “é bonita... tem paisagem”. 
Questionou-os se a obra tinha mais relação com a natureza ou com a brincadeira e comentou 
que a obra remete às lembranças: “por mais que Portinari não conheça as crianças do 
Brigadeiro, a obra é feita para que tenhamos memórias”. (Diário de Campo, 22/10/2019).

A partir disso, as crianças comentaram memórias de brincares na praia. As 
perguntas foram avançando para os nomes das linhas, cores prevalecentes, os 
planos e fundos da imagem. –“Eu estou falando tudo isso porque vocês vão 
produzir um desenho e devem pensar nas cores, no fundo, nas imagens e que 
plano cada uma vai estar”. 
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Quando o sinal bateu, Loélia saiu de sala e Lívia, em seguida, entrou 
me contextualizando que no dia anterior estavam escrevendo a biografia de 
Candido Portinari no quadro, que hoje iria terminar de escrevê-la e as crianças 
deveriam procurar as palavras destacadas no dicionário. 

As crianças iam copiando em seus cadernos na medida em que a professora Lívia escrevia 
no quadro. A biografia de Portinari relatava bastante sua infância e brincadeiras, sua 
relação com o desenho desde criança e sua saída do país para o estudo das artes. A turma 
copiava em silêncio, mas em alguns momentos as crianças cutucavam-se e arranjavam 
formas de brincar. Quando a professora percebia, pedia atenção completa para copiarem 
com as palavras corretas. Como o tempo de aula havia acabado, ficou como tema de casa 
procurar as palavras destacadas no quadro: exílio, imigrante, estético e repercussão. 
(Diário de Campo, 22/10/2019).

EPISÓDIO 2 – A vida de Portinari e a expressão de seu povo nas telas

Em nosso segundo encontro o professor André não pôde comparecer 
à escola por questões médicas, o que já havia sido informado com uma 
semana de antecedência, tendo ele deixado seu planejamento de aula para 
que a pibidiana realizasse com a turma. Aparentemente a atividade não se 
relacionava ao projeto Portinari. A atividade proposta fora o “pega-pega pula 
sapo”. Os sapos deviam chegar – sem serem pegos – em um quadrado situado 
na extremidade da quadra até o outro. Os três jacarés deviam pegar os sapos. 
Em caso de o jacaré capturar o sapo, este apenas congela de cócoras e outro 
sapo poderia salvá-lo se pulasse por cima deste congelado, assemelhando-se 
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ao pula carniça. Os sapos ganham se conseguirem chegar todos no objetivo em 
cinco minutos. Ao contrário disso, os três jacarés venceriam. 

Conforme uma nova rodada começava, os jacarés revezavam e as crianças 
espontaneamente pediam para serem os jacarés. Ao fim da atividade, uma roda 
de conversa se estabeleceu. 

A pibidiana perguntou “O que acharam da brincadeira?”. As respostas foram: –“eu achei 
que fosse ser fácil por ter só três jacarés pra esse tanto de sapo, mas é difícil”, –“é legal, 
olha só eu tô suando pra caramba”, –“eu achei engraçado, fiquei com medo de pular por 
cima da colega e machucar ela”. A conversa fluiu a partir das colocações das crianças. A 
PIBIDiana questionou a turma novamente: –“Pular sobre o colega parece fácil no início, 
mas na hora o colega parece que fica grande, né?”. A turma riu concordando, e então 
perguntou como poderiam fazer para tornar mais fácil pular sobre o colega. Algumas 
crianças responderam: –“Pegando mais impulso, vem correndo bem de longe e vai”, “o 
professor André ensinou em outra aula usando colchão, e a gente apoiava mais a mão nas 
costas do colega para saltar maior”. (Diário de Campo, 27/10/2019).

No saguão da escola, onde algumas obras de Candido Portinari haviam sido 
expostas pelos bolsistas do PIBID, apontei para obra Meninos pulando carniça 
(1957). As crianças comentaram que os meninos pulam muito mais alto na obra, 
perguntando uns aos outros se era realmente possível. Em sala de aula algumas 
crianças perguntaram se eu já havia brincado disso “que nem Portinari”’ e 
respondi que essa brincadeira nunca havia aparecido em minha infância. Nem 
todas as crianças demonstravam interesse em falar, sugerir e questionar o tempo 
todo, mas a participação unânime da turma me fez perceber a forma como 
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se expressam durante a brincadeira: ao passo que em roda são mais quietos, 
durante o brincar gargalham e interagem muito com os pares.

A professora Loélia chegou à sala de aula com quinze tablets, e estes foram 
distribuídos às crianças, que estavam sentadas em duplas. A proposta da aula 
foi pesquisar uma obra de Portinari relacionada ao brincar, reproduzir a figura 
e responder a oito questões na perspectiva de leitura de obra:

1- Qual o título e ano da obra?

2- Qual tamanho (em cm) da obra?

3- O que você vê na imagem?

4 – Quantos planos têm essa imagem?

5- Qual a figura principal e qual o plano que ela se encontra?

6- Qual o fundo dessa obra?

(Não anotei o restante)

Após a pesquisa, as crianças deveriam retomar seus desenhos expostos em 
“Projeto Portinari Brincadeiras: qual a minha brincadeira favorita?” (Figura 1) 
e pensar na recriação da brincadeira adicionando um fundo, isto é, dando um 
espaço, uma natureza ao desenho original. Como a aula havia chegado ao fim, 
Loélia orientou às crianças que não haviam acabado a pesquisa, que ficaria como 
“tarefa de casa”.
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Lívia chegou à sala cobrando a tarefa de casa às crianças. Após a chamada, 
a professora corrigiu a tarefa, perguntando o significado de cada palavra 
pesquisada no dicionário. A correção aconteceu em forma de diálogo para 
entender o significado de cada palavra.
A professora Lívia perguntou se alguém pesquisou a palavra imigrante. Criança A 
respondera: –“é quem saiu do seu país pra morar em outro”. A professora questiona as 
crianças novamente: –“Quem no texto do Portinari era imigrante?”. Criança B responde: 
–“os pais dele”. Lívia: –“E de onde os pais eram?”. Crianças da turma: –“Itáaaalia”. Lívia: 
–"Muito bem! E o que significa estética?". (Diário de Campo, 27/10/2019).

Uma criança recitou o conceito de estética que tinha achado no dicionário. 
Ninguém dentro da sala havia compreendido. Loélia, que havia voltado à sala 
para buscar algo que esqueceu, ouviu o conceito, fez uma cara de estranheza e 
em seguida um comentário:

“Esse conceito tá meio estranho. Estética é o estudo do belo. E é dinâmico esse conceito! 
Daqui a 30 anos não é mais belo aquilo de hoje. Tanto que durante o tempo os artistas 
mudam as suas técnicas e cores e etc. Até mesmo para os corpos, na Antiguidade, as 
pessoas gordas eram valorizadas porque mostravam que tinham dinheiro. Hoje, vocês 
acham que ainda são valorizados? Esses corpos ainda são valorizados pela sociedade?”. 
Turma –“Nãaaaao”. Loélia: “não sou eu, é a sociedade. Hoje em dia quanto mais magrinho 
e miudinho você for, melhor a sua estética. Mas isso é para a sociedade, não eu!”. (Diário 
de Campo, 27/10/2019).

Após a correção da tarefa, a professora levou a turma para o auditório para 
finalizar um vídeo sobre a vida de Portinari. O vídeo relata a trajetória do artista: 
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a ida à França e sua saudade de Brodowski e de pintar o seu povo. Algumas 
crianças assistiam ao vídeo, enquanto outros brincavam. O vídeo comentava 
sobre Portinari ter retratado dimensões políticas: retratos nos quais também 
pintava o seu povo, trabalhador, robusto, índios e negros. Lívia buscava pausar 
o vídeo para abordar as questões étnico raciais presentes no mesmo:
A professora inicia perguntando se os corpos negros mostrados se assemelham com o 
conceito de belo. Uma criança levanta a mão e responde: “acho que não, profe”. Lívia 
então a questiona o porquê. Outra criança responde sem levantar a mão: “porque esse é 
trabalhador, os outros [brancos] ficam em casa, limpos”. Por fim, a professora indaga a 
turma: “Vocês acham que esse conceito tem que mudar então... na sociedade?”. E então 
uma criança negra levanta a mão rapidamente e responde: “Simmm!”. (Diário de Campo, 
27/10/2019).

EPISÓDIO 3 – O brincar nas obras de Portinari: a ponte para o 
Campeche

Neste dia chuvoso, o professor de Educação Física tomou pela mão as 
crianças e conduziu-as à sala de aula. Questionou o que vinham estudando com 
as outras professoras. A turma respondeu: “nada”. 
Em um impulso, a pibidiana questionou as crianças: –“Nada? Como assim nada? Pensem 
um pouquinho”. A partir disso, a turma foi retomando os desenhos, as leituras de obras, o 
fundo, a pesquisa, a biografia de Portinari, o vídeo. (Diário de Campo, 05/11/2019).

A proposta de André foi de desenharem o que mais gostam de brincar. 
Apesar de quatro crianças estarem ausentes na aula, a turma parecia ter 
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triplicado seu número por conta da agitação. A tarefa de desenhar havia se 
tornado repetitiva, das 20 crianças presentes, apenas 13 entregaram a tarefa. 

Sete crianças desenharam o "futebol" de diferentes perspectivas – somente 
o campo com marcações; um jogador com bola; times distribuídos pelo campo. 
Outros desenharam brincadeiras populares como: "corda", "pula-pula", "jogo 
da forca" e "bonecas". Na transição de uma disciplina a outra, propus de 
surpreendermos a professora de artes com a sala já arrumada. A turma aceitou, 
experimentando aquilo como um tipo de brincadeira - e talvez o fosse! 

A professora Loélia chegou à sala com seis fotografias da turma 31 em três 
lugares diferentes: na Lagoa da Chica, na Praia do Campeche e no Morro da 
Armação, sendo os dois primeiros locais do bairro Campeche. A proposta da 
aula foi distribuir as fotografias nos trios formados e compor um fundo. 

Percebi em suas composições a diferença entre o concreto e a perspectiva de 
fundo. Se em uma imagem a ponte da Lagoa da Chica está presente e aparenta 
menor, é porque está mais distante. Mas as crianças tiveram a dificuldade 
de associar a perspectiva de imagem mais longe, mais perto. Desenhavam 
apenas a figura de forma concreta, uma vez que viam a ponte da Lagoa. 
Porém a desenhavam de forma reta, sem a profundidade aprendida em aulas 
anteriores. Dessa forma, eu e Loélia passávamos entre os trios para retomar 
esses conteúdos. 
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Figura 2 - A praia do Campeche. 
Fonte: Acervo Lauryn Quadros.
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Figura 3 - A praia do Campeche, 
Fonte: Acervo Lauryn Quadros.
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Figuras 4 e 5 - O morro da 
Armação, 

Fonte: Acervo Lauryn Quadros.
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Figura 6 - A Lagoa da Chica. 
Fonte: Acervo Lauryn Quadros.
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As crianças ficaram contentes quando lhes foram oferecidas ajudas e 
sugestões. Isso se mostrou evidente quando um trio de meninas convidou a 
estagiária a puxar uma cadeira, para sentar-se entre elas e conversar acerca da 
composição artística:

A pibidiana perguntou a um trio de crianças como estava o céu no dia da fotografia. Uma 
criança respondeu nublado. A pibidiana propôs de passar o giz preto exemplificando 
o movimento do giz para realizar diferentes tons. As crianças concordaram e usaram a 
técnica com o giz azul para colorir o mar. (Diário de Campo, 05/11/2019).

EPISÓDIO 4 – O brincar de Portinari e a Educação Física Escolar

O professor André mediou uma brincadeira que ambienta a quadra 
esportiva transformada em um lago com pedra – desenhadas com giz. O 
objetivo da brincadeira era completar um ciclo, isto é, chegar ao lugar de 
início, pulando de pedrinhas em pedrinhas. Inicialmente deviam apenas pular 
as pedrinhas. Quando todas as crianças concluíram dois ciclos, o professor 
apagou as pedras e redesenhou-as com maior distância. Também adicionou 
pedras com outra cor de giz e fez um símbolo em cada uma. As crianças não 
podiam pisar nas pedras com símbolos, apenas tocá-las com as mãos, usando-
as de apoio para chegar às outras pedras. 

Assim, as crianças completavam o ciclo dando saltos imensos às pedras 
pisáveis ou davam estrelinhas apoiando as mãos nas pedras com símbolos. 
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Algumas crianças não sabiam dar estrelinhas completas: com as duas pernas em 
posição vertical ao solo. Por isso, preferiram dar saltos grandes. Outras tentaram 
a técnica do apoio, que foi o propósito do professor de Educação Física: fazer 
com que experimentassem as posições invertidas. 

Na transição das disciplinas, a professora de artes iniciou a aula distribuindo 
os desenhos da primeira coleta de brincadeiras favoritas junto das composições 
de fundo criadas pelas crianças:

Loélia entrega o desenho de cada autor e pede que desenhem as figuras maiores. Hoje. 
Uma criança questiona se tem a ver com o desenho ficar em primeiro plano. Outra criança 
responde que sim, que o desenho tem que ser a figura principal. Loélia sorri com o diálogo 
e reforça: Vocês podem desenhar tanto as brincadeiras do primeiro desenho quanto as 
brincadeiras do Portinari. A ideia é ter bastante desenho porque vamos passar para o 
muro”. (Diário de Campo, 12/11/2019).

Percebi o quanto o projeto estava sendo mobilizador e significativo quando 
a maioria das crianças não retomou o desenho da primeira coleta, optaram por 
desenhar algumas brincadeiras que Candido Portinari retratou e que haviam 
brincado nas aulas de Educação Física.
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Figuras 7 e 8 - Produção artística 
das crianças da turma 31. Fonte: 

Acervo  Lauryn Quadros.
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Figuras 9 e 10 - Produção artística 
das crianças da turma 31.

Fonte: Acervo Lauryn Quadros.
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4 O MURALISMO DA ESCOLA

Numa segunda etapa, a turma 31 buscou materializar o conjunto das suas 
atividades num exercício que resultaria numa grande obra, coletiva e muralista. 
As quatro semanas de aulas teórico-práticas dos professores das três disciplinas 
serviram de base para o planejamento e organização da “pintura do muro” da 
escola. Apesar de toda a atividade convergir para uma obra síntese, a pintura 
do muro foi também um processo criativo dos mais interessantes e deu ênfase 
aos processos de ensino e aprendizagem, as experiências estéticas e lúdicas 
proporcionadas ao coletivo durante as atividades.

Após seus estudos artísticos na Europa, Candido Portinari retorna ao 
Brasil trazendo traços cubistas, surrealistas e muralistas6 em suas obras. Ainda 
que influenciado pelo modernismo europeu, não deixou de criar uma arte 
expressivamente brasileira em suas temáticas (PORTINARI, 2003). Diante 
das camadas de óleo sobre tela, há um importante instrumento de denúncia 
social através da ambiguidade corporal presente nos painéis: os corpos são 
exacerbadamente volumosos, de pés e braços enormes, como em Cana de 
Açúcar (1938) e O Lavrador de Café (1944). Ou apresentam-se como corpos quase 

6  Muralismo é a técnica de pintar sobre paredes. "A arte de pintura em murais remonta aos primórdios da 
história da arte. Em sua concepção, trata-se de uma pujante composição de liberdade artistica, que foge à 
rigidez acadêmica". (RUBBI; MAKOWIECKY, 2020).
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que esqueléticos de fome, tristeza, pobreza, como em Criança Morta (1944) e 
Retirantes (1944).

Por sua vez, o muralismo por nó experimentado possibilitou também 
uma proximidade com outras crianças presentes na escola, em virtude de que 
a pintura do mural faz parte de uma exposição pública em que se procura 
manifestar algo, no caso, o entorno natural e as brincadeiras vividas nesse 
ambiente. Ainda que o tema acerca do movimento muralista não tenha sido 
abordado em sala de aula, a manifestação presente na técnica foi apresentada 
por intermédio das telas observadas, bem como no documentário assistido. 
Assim, buscou-se manifestar a transformação dos pés volumosos de fortes 
trabalhadores em pés brincantes, que de certa forma, também estão ligados 
intimamente com a terra.

Inicialmente, Loélia e Lauryn se reuniram no laboratório de Artes da escola 
para conversar sobre a dinâmica de grupos na pintura do muro e decidiram 
separar a turma em dois grupos. Um responsável por pintar enquanto o outro 
brincava no parquinho durante as duas primeiras aulas antes do recreio. Após o 
recreio, os grupos alternavam-se bem como os professores convidados a auxiliar 
Loélia e algumas crianças – do 8º e 9º ano do período vespertino. 

O planejamento da pintura foi estipulado para três semanas. Para algum 
eventual ajuste ou impasse, que sempre surge no processo, Lauryn passou a 
comparecer à escola em outros dias. Esses arranjos foram necessários e expressam 
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um esforço de relação interdisciplinar. Além disso, reforçam a importância 
do laço compartilhado entre os professores para que as atividades fossem 
potencializadas. Como preparação para o mural, a professora de artes fez um 
esboço em quatro folhas A4, que consistia nas transições dos fundos trabalhados 
em sala: Praia do Campeche, Lagoa da Chica e Morro da Armação. 

Em seguida, recortou e colou algumas figuras presentes nos desenhos das 
crianças. Compôs os planos para cada figura: os desenhos menores ficariam em 
últimos planos e os maiores ficariam no primeiro ou segundo plano. 

Figuras 11 e 12 - Esboço da 
pintura do muro da Escola. 

Fonte: Acervo Lauryn Quadros.
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Figuras 13 e 14 - Esboço da 
pintura do muro da Escola. Fonte: 

Acervo Lauryn Quadros.
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O primeiro encontro de terça, no dia 19 de novembro de 2019, foi destinado 
para a composição do fundo: a areia, a praia e os morros. Para esse dia foram 
utilizadas apenas as cores verde, azul e amarelo. Sendo que o verde foi composto 
a partir da mistura do azul com amarelo, para criar um fundo harmonioso na 
hora de transitar entre as praias e os verdes dos morros e plantas. 

Figura 15 e 16 - Pintando o fundo. 
Fonte: Acervo Lauryn Quadros.



362

O segundo encontro, no dia 26 de novembro de 2019, foi destinado a 
terminar de pintar o fundo e detalhá-lo com nuvens no céu, ondas no mar, 
diferentes tons de verde para os morros.  

Figuras 17 e 18 - 
Detalhando o fundo.

 Fonte: Acervo Lauryn Quadros.
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No terceiro encontro, na quarta feira do dia 27 de novembro de 2019, as crian- 
ças esboçaram com giz branco as brincadeiras sobre o muro. Depois de prontos 
os rascunhos, pincelavam com diferentes cores suas brincadeiras. Na quinta-feira 
(28-11-2019), as crianças adicionaram mais brincadeiras para preencher o muro.

Figuras 19 e 20 - Rascunho. Fonte: 
Acervo Lauryn Quadros.
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A última terça-feira, no dia 03 de dezembro de 2019, foi o encontro 
destinado à finalização da pintura do muro. Nesse dia as crianças terminaram 
seus desenhos contornando-os e detalhando-os. 

Figura 20 - Muro finalizado. 
Fonte: Acervo Lauryn Quadros.
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Figura 21 - Muro finalizado. 
Fonte: Acervo Lauryn Quadros.



366

Durante as etapas da pintura, observei que nem todas as crianças pareciam 
interessadas em pintar. Alguns tentavam burlar a organização de grupos para 
poder brincar mais no parquinho. No entanto, quando se tratou da pintura das 
brincadeiras, a turma se apresentou de forma unânime para expressá-las. Além 
disso, as crianças exprimiram as diferenças entre pintar em uma folha e pintar 
no muro: “Tem que ter paciência”, “É terapêutico (risos).”, “É bem mais difícil. 
Não dá pra errar tanto”. 

Além da motivação, elogios e sugestões constantes da Professora, ela 
identificou habilidades artísticas em relação à destreza manual de algumas 
crianças que davam pinceladas delicadas. Assim, as crianças que apresentaram 
mais habilidades finas e aquelas que apresentaram maior interesse ganharam 
uma responsabilidade maior na pintura dos detalhes minuciosos. 

5 UM DIÁLOGO SOBRE O BRINCAR NAS TELAS DE PORTINARI 
E O BRINCAR NA ESCOLA

As brincadeiras populares registradas nas telas de Candido Portinari 
transcenderam seus quadros e estamparam os espaços da nossa escola, como 
o muro, as salas, o refeitório e seu entorno repleto de natureza, por meio dos 
trabalhos das crianças da escola. Por meio do projeto Portinari realizado na 
turma 31, as crianças puderam identificar formas modernas de brincar. Isto é, 
dentro de um repertório do brincar, de experiências já vividas pelo sujeito – o 
seu “mundo de movimentos” (MARQUES et al., 2014), o mundo vivido.
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Partindo do suposto por Brougère (1998) de que a criança adquire e 
constrói sua cultura lúdica brincando, as brincadeiras pintadas por Portinari 
permitiram a ampliação desse repertório de modo a ressignificar os diferentes 
brincares na infância. 

Assim, a ponte que se inicia em Brodowski e se estende até o Campeche 
possibilitou a criação de outras pontes. Estas permitiram novas experiências 
e aprendizagens, fixando-se não apenas no muro escolar, mas nas próprias 
crianças que já trazem em si um conjunto de ludicidade, imaginação, fantasia, 
devaneios, construção de relações singulares e coletivas com o mundo.

Segundo Brougère (1998, p. 1) “brincar torna-se o arquétipo de toda atividade 
cultural que, como a arte, não se limita a uma relação simples com o real”. O 
diálogo entre o mundo vivido nas criações artísticas é base para a existência da 
arte. No mundo artístico não existe apenas uma verdade, mas sim o infinito de 
possibilidades, o inesgotável, o por fazer (MARQUES et al., 2005). Desse modo, 
o intuito do projeto não foi de implementar e reproduzir brincadeiras, mas 
utilizá-las como um meio de interligar dois espaços-tempo e duas brincadeiras, 
como veremos a seguir. 
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Figura 22 - Candido Portinari. 
Meninos pulando carniça, 1957. 

53,5 cm x 64,5 cm. Fonte: http://
www.portinari.org.br/#/acervo/

obra/1824/detalhes 
Acesso em: 11 jun. 2021.

5.1 O PULAR CARNIÇA 

Os retratos fotográficos acompanham o quadro Meninos Pulando Carniça 
(1957) de Candido Portinari.

http://www.portinari.org.br/#/acervo/obra/1824/detalhes
http://www.portinari.org.br/#/acervo/obra/1824/detalhes
http://www.portinari.org.br/#/acervo/obra/1824/detalhes
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Figuras 23, 24 e 25 - 
Representações de crianças da 
escola pulando carniça. Fonte: 

Acervo Lauryn Quadros e 
André Riberio Wolkmer.
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Portinari representa crianças brincando num espaço onde “a natureza é 
explicitamente focalizada a partir de matas, montanhas e riachos.” (TEIXEIRA; 
LARA, 2012, p. 705). Narrada pelo autor como uma brincadeira noturna, de 
juntarem várias crianças ao cair da noite e realizar diferentes brincadeiras, como 
no seguinte trecho do poema O Menino e o Povoado [Não Tínhamos nenhum 
brinquedo]: “A noite de mãos livres e pés ligeiros era: pique, barra-manteiga, 
cruzado [...] Por fios luminosos vindos do céu era um jogo de encantamento [...] 
Onde andam aqueles meninos, e aquele céu luminoso e de festa? (PORTINARI, 
1964). 

O poema faz menção a um brincar pertencente à rua, o céu como limite. 
A partir deste trecho, podemos refletir sobre o brincar na contemporaneidade 
tecnológica. Portinari pinta um brincar em “uma época onde a televisão não 
havia penetrado nas casas e a violência ainda não era palco de medos nas 
cidades [...] a rua era o local ideal para a reunião dos moradores e das crianças”. 
(TEIXEIRA, 2015, p. 136-137).

Quando questionados se já haviam brincado de pular carniça ou 
semelhante, a turma respondeu em unanimidade que jamais viu a brincadeira. 
Talvez por essa razão, essa brincadeira foi a que mais apareceu durante o 
desenvolvimento do projeto. Seja por meio da reprodução do quadro com 
o corpo, como elemento durante outra brincadeira por eles já conhecida, 
ou através de seus desenhos. Além das visitas ao mural artístico das obras 
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de Candido Portinari, o qual permitiu que as crianças refletissem acerca do 
brincar. Onde é que se brinca? Somente na hora do recreio? E durante as 
aulas de educação física não estamos brincando? E na rua, alguém aqui brinca 
na rua? Muito carro. Falta espaço. É perigoso. Tem horário. São elementos 
possíveis de pensar a prática pedagógica fundamentada num brincar que 
pode ser atemporal. 

Essa marca lúdica é percebida na medida em que se reconhece a  
(a)temporalidade nas brincadeiras retratadas por Portinari. (TEIXEIRA, 2015). 
Ou seja, ela torna-se (a)temporal, pois perpassa todo brincar do século XX até 
nossos dias. Porém, quando colocadas no registro de um espaço e tempo que 
delimitam nossas possibilidades, resultantes de processos de urbanização das 
cidades, dos meios de produção e consumo que demarcam novos campos dos 
possíveis para o brincar das crianças, observamos o desaparecer de muitas 
práticas e mudanças significativas na cultura infantil. 

O trabalho coletivo realizado e apresentado aqui demonstra que, por meio da 
arte podemos ampliar nossas possibilidades de leitura do mundo, com ênfase 
na pintura, fotografia e a poesia implicada nesses processos. Nesse sentido, 
ampliamos nosso repertório a fim de representar o mundo vivido e de encontrar 
sentido nas práticas brincantes que ganharam maior força e importância nas 
práticas escolares.
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5.2 O PULAR CORDA

A tela de Portinari, denominada Jogos Infantis (1941), traz variadas formas 
de brincar com a corda: pular para trás, para frente, cruzado, com as pernas 
simultaneamente ou em sequência. O tema “pular corda” aparece somente uma 
vez no acervo de obras de Candido Portinari. Mas quando me volto para as 
crianças do terceiro ano, é uma das brincadeiras que mais aparece dentro da 
turma, sobretudo para as meninas. Esta brincadeira é facilmente encontrada na 
hora do recreio e nos cinco minutos recreativos das aulas de Educação Física. 

Apesar dessa brincadeira folclórica se manifestar majoritariamente dentro 
de uma perspectiva de gênero, tal atividade apareceu com a participação quase 
unânime da turma dentro das aulas de Educação Física, que utilizou da corda 
como meio de trabalhar o equilíbrio e outras percepções corporais.

Como essa brincadeira apareceu em todos os momentos recreativos 
observados, nos desenhos, no muro e nas brincadeiras durante a pintura do 
muro, questionei as crianças - enquanto brincavam de pular corda - o porquê de 
gostarem tanto dessa atividade:

Criança A: – “É divertido, a gente canta e pula ao mesmo tempo”. Criança B se aproxima 
do diálogo e responde que pula em casa com a irmã: – “Não pulo só na escola, a gente 
faz competição de pulo”. A criança C responde as possibilidades da brincadeira: –“Dá 
de brincar sozinho... ou quando tem só duas pessoas, prende em algo, aí uma bate e a 
outra pula”. A criança B concorda, reforçando que não é necessário um espaço muito 
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grande. A criança D dialoga alegremente sobre sua preferência de pular corda na escola: 
“É mais legal quando faz fila e a gente canta e tem que fazer o que a música pede”  
(Diário de Campo, 27/11/2019).

Figura 26 - Candido Portinari. 
Jogos Infantis, 1957. 9 cm x 18 cm. 
Fonte: http://www.portinari.org.

br/#/acervo/obra/565/detalhes 
Acesso em: 11 jun. 2021.

http://www.portinari.org.br/#/acervo/obra/565/detalhes
http://www.portinari.org.br/#/acervo/obra/565/detalhes
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Figuras 27 e 28 - Jogos Infantis 
na escola. Fonte: Acervo 

Lauryn Quadros.
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 As manifestações do pular corda na hora do recreio e nos minutos livres 
vão ao encontro da perspectiva do brincar a partir da livre escolha, proposta 
por Brougère (2010), de que a brincadeira é uma ação livre diante da escolha do 
sujeito participante, sendo que o brinquedo é um objeto que a criança manipula 
livremente. 

O pular corda permite muitos aprendizados como o ritmo, a sincronia 
de movimentos, o tempo de reação, o desafio, a musicalidade. É uma corda 
transformada em um brinquedo simples, barato e divertido. Uma das preferências 
das crianças, sobretudo das meninas. Ao pular corda a criança se apropria de 
um acervo, mas também cria e recria possibilidades de brincar e transformar o 
brinquedo. Ao considerar a perspectiva cultural das brincadeiras, o professor 
favorece a preservação de uma brincadeira tradicional, compreendida como 
patrimônio histórico da cultura infantil, contribuindo para que as crianças se 
sintam atores sociais e produtores de cultura (RUSSO, 2018).

5.3 A CAMBALHOTA

As cambalhotas em Portinari representam mais uma vez a atemporalidade 
do brincar, em que o pintor modernista retrata sua infância sobre as telas. 
Tanto a roda da ginástica, o Aú da capoeira ou a Estrelinha (termo comumente 
utilizado pelas crianças) são brincadeiras que permitem ver o mundo de 
outra perspectiva, com a perspectiva da criança, pois o corpo é o seu primeiro 
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brinquedo. O corpo como principal condutor traz formas de experimentar-se. 
A obra Meninos Brincando (1955) apresenta manifestações corporais realizadas 
com grande frequência por crianças em qualquer lugar do mundo (TEIXEIRA, 
2015). E na turma 31 não foi diferente – as crianças experimentam-se de pernas 
pro ar, onde o céu é o limite, ora com ambas as mãos no chão, ora apenas uma 
mão. Para essas crianças, é durante a estrelinha que experimentam a libertação: 
tirar os pés do chão, permitir-se sonhar grande.
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Figura 29 - Candido Portinari. 
Meninos brincando, 1955. 60 
cm x 72,5 cm. Fonte: http://

www.portinari.org.br/#/acervo/
obra/2012  

Acesso em: 11 jun. 2021.

http://www.portinari.org.br/
http://www.portinari.org.br/
http://www.portinari.org.br/
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Figuras 30, 31 e 32 - Crianças 
brincando na escola. Fonte: 
Acervo Lauryn Quadros e 

André Riberio Wolkmer.



379

5.4 O BALANÇO.
“Sabem por que que eu pinto tanto menino em gangorra e balanço? 

Para botá-los no ar, feito anjos”.  
(Candido Portinari, 1979, p. 14)

A obra Meninos Brincando no Balanço (1960) retrata outra manifestação do 
brincar atemporal. A brincadeira se manifestou durante a pintura do muro 
após um dia ensolarado. Já havíamos brincado de "futebol de ninguém" – um 
futebol anárquico sem times nem gol, apenas chutes – "pique-esconde "no 
parquinho e "pega-pega-bruxa". Entediados já com as brincadeiras, as crianças 
se desanimaram. Mas logo que avistaram outro professor de Educação Física 
montando um balanço de corda em uma das árvores do parquinho, o grupo de 
crianças saiu correndo em direção ao balanço sendo montado. O ânimo voltara 
ao corpo: olhos fechados, braços agarrados à corda, risos e pequenos gritos de 
excitação. – “Eu sou o Tarzaaaaaaaaan!” Seja o balanço do playground perto de 
casa ou os velhos pneus que embalaram grandes memórias. Eis um balanço 
natural em que a fantasia se faz presente. Já não estamos na escola, estamos em 
meio à floresta!
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Figura 33 - Candido Portinari. 
Meninos no balanço, 1960. 61 cm 

x 49 cm. Fonte: http://www.
portinari.org.br/#/acervo/

obra/1419/detalhes  
Acesso em: 11 jun. 2021.

http://www.portinari.org.br/#/acervo/obra/1419/detalhes
http://www.portinari.org.br/#/acervo/obra/1419/detalhes
http://www.portinari.org.br/#/acervo/obra/1419/detalhes
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Figuras 34, 35 e 36: Crianças 
brincando no balanço. Fonte: 

Acervo Lauryn Quadros e André 
Riberio Wolkmer.
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Segundo Kishimoto (1996) a criança necessita de um lugar para construir 
ou exercitar sua fantasia. Quando não mediados e potencializados pelos 
professores, as crianças criam jeitos de brincar mesmo em momentos em que 
adultos pensam não serem propícios. Entre o copiar de uma atividade, tesouras 
viram motos ou um boneco de luta para brincar com o colega ao lado. Claro que 
de forma silenciosa para que a professora não perceba enquanto escreve na lousa. 
Essas manifestações de um brincar livre não implicam que o professor esteja 
completamente ausente ou que não exista um planejamento pedagógico, mas que 
o professor retire sua face "adultocêntrica" e passe a ser uma figura envolvida no 
brincar. Isso à medida em que compreende a necessidade da criança de exercer um 
 brincar livre das regras que concernem ao bem-estar do adulto (PENNER, 2015).

5.5 A MANIFESTAÇÃO DAS BRINCADEIRAS LIVRES

As brincadeiras livres no espaço escolar são oportunidades em que as 
crianças podem vivenciar experiências inovadoras e manifestar características 
ontológicas da criança, tais quais a ludicidade, interatividade, devir, devaneio 
(COLAVITTO, 2019). Cheias de capacidade para fantasiar e imaginar, a criança 
diferencia-se do ser adulto. A poesia é feita nos mínimos detalhes, e muitas 
vezes os adultos destroem a possibilidade de saboreá-la, pois não a encontram 
na sutileza do cotidiano.
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A criança é que nem primavera. Ou tem sol, tempo bom, tudo 
é alegre e bonito. Ou, de repente, vem tempestade, relâmpagos, 
trovões, raios que caem. Já o adulto é como se estivesse dentro 
do nevoeiro. Envolto numa triste névoa. Não tem nem grandes 
alegrias, nem grandes tristezas. Tudo cinzento e sério. Pois não 
é que me lembro. Nossas alegrias e tristezas correm que nem o 
vento, e as deles vivem se arrastando. Pois não é que me lembro. 
(KORCZAK, 1981, p. 31).

No entanto, é preciso se atentar a ambiguidade das manifestações do brincar. 
As crianças fantasiam, ilusionam e recriam dentro do seu linguajar imaginário 
e poético, num exercício de mimesis, ou seja, de uma “dimensão essencial do 
pensar, esta aproximação não violenta, lúdica, carinhosa, que o prazer suscitado 
pelas metáforas nos devolve.” (GAGNEBIN, 1997, p. 103). Mas não se tira o 
fato de que as brincadeiras podem manifestar-se de forma lúdica no âmbito 
da imitação. Se o brincar é uma manifestação cultural, as questões de gênero 
observadas durante o brincar livre das crianças nos levam aos questionamentos: 
até que ponto as brincadeiras são livres? Até que ponto as crianças são livres 
para escolher os papéis?

A diversidade de criações que vi as crianças materializarem foi impressionante: 
as formas de pular enquanto imaginavam a corda sendo outro objeto, como um 
monstro malvado a não ser tocado. Ou a construção do boneco Bob Esponja feito 
apenas com pedrinhas presentes no parquinho. Ainda assim, percebe-se a forte 
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influência da indústria cultural com a reprodução de programas de TV, dos 
heróis e super-heróis mais conhecidos entre nós (SAYÃO, 2002). “Isto significa 
que as crianças não reproduzem mecanicamente o mundo adulto, mas há uma 
forte tendência de buscar nele o parâmetro para a expressão dos seus desejos”. 
(SAYÃO, 2002, p. 12).

Por isso, torna-se importante a observação constante das manifestações do 
brincar, pois são passíveis de problematização, diálogo, reflexão e desconstrução 
das reproduções de determinadas divisões sexuais estereotipadas, que são 
evidentes desde cedo nas brincadeiras.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

No decorrer do projeto, acreditamos que todos nós - estudantes, professores, 
bolsistas do PIBID, demais trabalhadoras e trabalhadores da Escola Brigadeiro, 
bem como pessoas da comunidade do bairro Campeche - pudemos construir 
pontes que mediaram processos de aprendizagem dos conteúdos, conhecimentos, 
saberes e novas formas de experienciar o corpo nas aulas de Artes, Educação 
Física, Língua Portuguesa, no recreio, no pátio e junto à natureza exuberante 
das lagoas, campos e praia do Campeche. 

Apesar das dificuldades enfrentadas como os eventos climáticos, problemas 
comunicacionais, relacionais e/ou temporais, o esforço interdisciplinar tornou 
as experiências mais significativas, uma vez que o tema reuniu os conteúdos 
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trabalhados nas diferentes disciplinas, valorizando aquilo que as crianças 
(mas também os professores e professoras) já possuem, seus mundos vividos, 
ampliando seu campo de possibilidades e proporcionando experiências estéticas 
que marcaram esse momento da sua escolaridade.

As brincadeiras pintadas por Candido Portinari, tema central de nossos 
estudos, permitiram ampliar e ressignificar o repertório do brincar das crianças, 
na medida em que elas próprias se fizeram envolver pelas atividades e ousaram 
experimentar-se no brincar, no desenhar e pintar, no escrever, se reinventando 
nesse processo. Assim, a ponte que iniciou em Brodowski não terminou no 
Campeche, ela continua... Ela se eterniza nestas páginas, no muro e nos corpos 
de cada participante deste Projeto, num permanente processo de invenção de si 
e das coletividades. 
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APRENDENDO COM PORTINARI:  
o brincar como linguagem na educação 
física escolar

Matheus Odilon de Jesus 
André Ribeiro Wolkmer

RESUMO: Este texto aborda uma experiência de ensino englobada pelo Projeto 
Experiências Educativas: Infância e Educação do Corpo na Obra de Portinari, ocorrida 
em âmbito de Estágio Supervisionado em Educação Física Escolar, tendo jogos e 
brincadeiras como tema a ser enriquecido, numa turma do primeiro ano inicial de uma 
escola da rede pública de ensino de Florianópolis no período de setembro a dezembro 
de 2019. Foram abordadas brincadeiras presentes em algumas das obras de Candido 
Portinari, a partir das quais buscamos estimular a compreensão e reflexão das crianças 
sobre as suas práticas experienciadas nos espaços escolares, principalmente em relação 
às brincadeiras. Esta visita às obras do artista permitiu um processo rico de experiências 
de construção e vivência das brincadeiras, resultando numa participação ativa das 
crianças nos momentos de organização das atividades em aula, sendo protagonistas 
na reflexão sobre as atividades, buscando aprofundar-se nas possibilidades das 
brincadeiras. 

PALAVRAS-CHAVE: Jogos e Brincadeiras. Linguagens. Educação Física. Portinari.
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REVISÃO TEXTUAL: Justina Sponchiado, Doutora em Educação.

LEARNING WITH PORTINARI: PLAYING AS A LANGUAGE 
IN PHYSICAL EDUCATION AT SCHOOL

ABSTRACT: This text addresses a teaching experience encompassed 
by the Educational Experiences Project: Childhood and Education of the 
Body in Portinari’s work, which took place under a Supervised Internship 
in Physical Education at School, with games and play as a theme to be 
enriched, in a class of the first initial year of a public school in Florianópolis 
from September to December 2019. Games present in some of Candido 
Portinari’s works were addressed, from which we seek to encourage 
children to understand and reflect on their practices experienced in 
school spaces, mainly in relation to games. This visit to the artist’s works 
allowed for a rich process of construction experiences and experience of 
games, resulting in an active participation of children in the organization 
of activities in class, being protagonists in the process of reflecting on the 
activities, while seeking to deepen the possibilities of the games.
KEYWORDS: Games and play. Languages. Phsycal Education. 
Portinari.

APPRENDRE AVEC PORTINARI : JOUER COMME LANGAGE 
DANS L’ÉDUCATION PHYSIQUE SCOLAIRE

RÉSUMÉ : Ce texte aborde une expérience pédagogique englobée par le 
Projet d’expériences éducatives : Enfance et éducation du corps dans le 
travail de Portinari, qui s’est déroulé dans le cadre d’un stage supervisé en 
éducation physique scolaire, avec des jeux comme thème à enrichir, dans 
une classe de la première année initiale d’une école publique à Florianópolis 
de septembre à décembre 2019. Des jeux présents dans certaines œuvres 
de Candido Portinari ont été abordés, à partir desquels nous cherchons à 
encourager la compréhension et la réflexion des enfants sur leurs pratiques 
vécues dans les espaces scolaires, principalement en relation aux jeux. 
Cette découverte des œuvres de l’artiste a permis un riche processus 
d’expériences de construction et d’expérience de jeux, résultant en une 
participation active des enfants à l’organisation d’activités en classe, 
en tant que protagonistes de la réflexion sur les activités, cherchant à 
approfondir les possibilités de jeux.

MOTS-CLÉS : Jeux et récréation. Langage. Éducation physique. 
Portinari.
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1 INTRODUÇÃO

Candido Portinari realizou pinturas que retratam as diversas facetas da 
cultura brasileira, mas para a nossa experiência voltamos a atenção, em especial, 
àquelas que envolviam jogos e brincadeiras, um tema frequente nas aulas de 
Educação Física. Durante as aulas buscamos incentivar as crianças à realizar 
uma conexão entre suas experiências no brincar e as brincadeiras eternizadas 
nas pinturas procuramos também propiciar um ambiente que permitisse uma 
relação e o exercício das diferentes linguagens presentes no contexto escolar, 
principalmente em contato com as disciplinas de Artes e Educação Física, cada 
qual com sua especificidade.

Este era um tema latente na conjuntura escolar, sendo construído através 
do subprojeto em curso “Brincando e aprendendo com Portinari: um projeto 
interdisciplinar no ensino fundamental”, o qual se estabelecia na Escola Básica 
Municipal Brigadeiro Eduardo Gomes, em Florianópolis e que impulsionou os 
autores do presente texto em direção a riqueza de possibilidades do tema a ser 
abordado nas aulas de Educação Física, considerando a riqueza das obras de 
Portinari.

Com a reflexão e planejamentos iniciais, nos colocamos em curso numa 
tentativa de aproximar dois momentos em que a brincadeira se situava (o 
momento das pinturas e o momento das crianças), assim como também provocar 
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a reflexão e questionamento por parte destas crianças em relação a esse tema tão 
rico que é o brincar. Nesse sentido as obras de Candido Portinari foram um pilar 
importante para este processo de aprendizagem, e para estimular a compreensão 
e reflexão por parte das crianças. Procuramos centralizar as atividades com 
momentos de reflexão e discussão participativa para a construção, reelaboração 
e avaliação das mesmas.

2 O AMBIENTE ESCOLAR

A escola atendia setecentos e sessenta e três crianças distribuídas em turmas 
de 1º ao 9º ano do ensino fundamental, nos períodos matutino e vespertino. A 
turma com a qual ocorreu a experiência de estágio foi uma turma de primeiro 
ano (Turma 11) do Ensino Fundamental, do turno matutino. O grupo tinha um 
total de doze meninas e treze meninos, com idade entre seis e sete anos. Os 
horários das aulas de Educação Física ocorriam nas quartas-feiras das 10h30min 
às 11h15min (45 minutos) e nas quintas-feiras das 10h30min às 12h00min (90 
minutos), nos dois dias ocorrendo logo após o intervalo de aulas (recreio). Estas 
e outras informações foram importantes para que se pudesse compreender a 
atmosfera na qual a experiência estaria inserida. As mesmas foram coletadas 
durante o período de observação inicial, realizado pelo estagiário, que permitiu 
visualizar como a turma se inseria dentro deste tão complexo universo escolar. 
Após este momento, a experiência de ensino se deu em onze encontros (16 
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aulas) caracterizados pelo contato com as imagens e aspectos das pinturas de 
Candido Portinari, seguidos do experimento das brincadeiras representadas 
nas mesmas, mediando a realização de atividades e ressignificações necessárias 
ao seu contexto.

3 DA TELA PARA O CORPO

Ao realizar os estudos necessários para que nos colocássemos por dentro 
do projeto no qual o presente texto está inserido, nos deparamos com o desafio 
de propor um olhar atento para os aspectos particulares da cultura corporal 
de movimento a partir das obras de Portinari. Esta interação entre elementos 
particulares da disciplina de Educação Física e Artes reforçou nossa atenção 
para os aspectos interdisciplinares deste processo, procurando construir 
uma ponte entre as imagens das pinturas e os corpos das crianças, ambos 
extremamente ricos de detalhe e significado. 

Esta ponte se fez através daquilo que une os elementos comuns a estas duas 
disciplinas, a área das linguagens, as quais se constituem de signos a serviço 
de uma interação social (FLORIANÓPOLIS, 2016). A brincadeira se mostrou 
uma das principais formas de interação social praticada por essas crianças de 
um 1º ano do ensino fundamental, recém chegadas de uma Educação Infantil 
que tem o brincar como pilar importante nos processos de aprendizagem e 
desenvolvimento. 
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O resgate das brincadeiras presentes nas obras de Candido Portinari buscou 
ampliar o repertório cultural das crianças envolvidas, por meio de experiências 
com a linguagem do brincar e do seu “se-movimentar”, onde a criança entra em 
contato com o mundo (SURDI et al., 2016). Com isso, buscamos o entendimento 
das possibilidades e a posição do tema dentro da Educação Física, e visualizamos 
em Jogos e Brincadeiras o principal tema a ser potencializado a partir do contato 
com as pinturas. A proposta teve a intencionalidade de abordar as diversas 
dimensões deste tema bastante conhecido pelas crianças, com intuito de trazer 
a compreensão sobre suas características e presença dentro e fora das aulas de 
Educação Física, e consideramos que (FLORIANÓPOLIS, 2016, p. 25): 

A escola precisa reconhecer os conceitos do cotidiano que 
compõem as vivências dos/das estudantes, como parte a ser 
considerada no processo de formação humana integral, criando 
condições para que tais estudantes ampliem seu repertório 
cultural. 

Propusemos então, praticar juntamente com as crianças o exercício de 
ressignificação das brincadeiras presentes em algumas obras de Candido 
Portinari (Roda Infantil, 1932; Futebol, 1935; Pulando Carniça, 1959), trazendo 
as mesmas para o chão da escola através das brincadeiras organizadas pelas 
crianças.
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4 VIVENCIANDO AS BRINCADEIRAS

A obra Pulando Carniça, de 1959, foi a primeira a ser abordada na aula. Esta 
pintura contém diversos elementos, os quais foram percebidos pelas crianças 
em momentos seguintes desta experiência. A partir de uma introdução ao tema, 
tratamos da ideia de “brincadeiras da cultura popular” e o que isso remetia às 
crianças, perguntando ao grupo se eles sabiam o que significava este termo, e 
então diversas respostas repercutiram simultaneamente, sendo uma delas – “são 
brincadeiras antigas!” (Douglas, 16/10/2019)1, que completei dizendo – “sim, e 
além de brincadeiras antigas, também são brincadeiras que existem em diversos 
lugares e contextos pelo Brasil”.

Continuando a conversa, questionei o grupo sobre algo que havia de 
diferente no espaço do refeitório da escola, mais especificamente se eles 
teriam observado um grande mural posicionado em uma das paredes 
contendo diversas pinturas e se eles conheciam o artista responsável pelas 
obras. O grupo respondeu positivamente, porém não sabiam de quem eram as 
pinturas. Então expliquei brevemente que o mural havia sido construído pelos 
estagiários de Educação Física e que o mesmo era sobre um artista chamado 
Candido Portinari. Este momento foi importante para que o grupo (incluindo 

1  No presente texto foram utilizados pseudônimos para manter o sigilo das crianças que fizeram parte desta 
experiência.
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professor e estagiário) pudesse se situar do tema principal a ser destacado na 
aula, procurando reconhecer e observar os conhecimentos prévios das crianças 
para potencializá-los.

Foi feita, então, a primeira referência a uma das obras desse artista, Pulando 
Carniça, de 1959:

– “Hoje de manhã eu passei na frente daquele mural e fiquei olhando um pouco, e vi 
que tem uma imagem com duas pessoas, uma agachada e a outra abrindo os braços e as 
pernas lá no alto...”, nesse momento uma estudante levantou a mão e disse – “eu sei qual 
é! O pula-sapo”. Eu complementei a fala dela, perguntando se alguém conhecia por outro 
nome, e os estudantes disseram que não, então eu falei – “eu conheço como ‘pula-cela’”, e 
comentei – “o meu colega Vitor que está sentado lá no banco conhece como ‘pula-carniça’”. 
(Relatório de aula, 16/10/2019).

Aqui foi possível abordar um dos aspectos das brincadeiras: sua pluralidade 
representada pelos diversos nomes que uma mesma pode possuir, dependendo 
do contexto em que se encontra. Sobre isso Kishimoto (2014) aponta que 
as brincadeiras incluem a produção cultural dos povos, de certos tempos 
históricos, uma cultura caracterizada pela oralidade e que se encontra sempre 
em transformação incorporando criações ao longo das gerações. O próprio 
Portinari possui mais de uma pintura sobre esta brincadeira, inclusive com 
diferentes nomeações (Meninos pulando Carniça, 1939 e 1957; Moleques pulando 
cela, 1958; Pulando Carniça, 1959), evidenciando as transformações sutis que as 
brincadeiras incorporam ao longo do tempo.
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Iniciou-se então uma conversa sobre esta característica das brincadeiras 
e com isso, uma criança sugeriu que fizéssemos uma votação para escolher o 
nome, e então eu pedi para que ela conduzisse a votação colocando os três nomes 
citados como opção (pula-sapo, pula-cela e pula-carniça). O grupo decidiu que 
“pula-sapo” seria o nome que representaria a sua brincadeira. A partir disto 
questionei a turma sobre como poderíamos utilizar este movimento em uma 
brincadeira de pega-pega, e então nesta aula realizamos o "pega-pega congela"2 
onde o movimento de "pula-sapo" era experimentado no momento de salvar as 
pessoas congeladas. 

A procura por essa participação ativa das crianças na construção das aulas 
potencializou o aprendizado a medida em que as crianças buscaram um sentido 
para aquilo que estava sendo estudado, associando os diversos elementos 
aos seus conhecimentos prévios. Charlot (2013) aponta que ao encontrar um 
sentido, o aprendiz se coloca em uma atividade intelectual, requisito para 
que haja o processo de aprender. O mesmo exercício de reconhecimento e 
resgate de seus conhecimentos prévios foi realizado em outro momento em 
que pudemos nos posicionar em frente ao mural interativo construído pelos 
estagiários de Educação Física. Lá, procuramos identificar e reconhecer os 
diversos elementos presentes no mural.

2  Pega-congela é uma variação do pega-pega, na qual quem é pego deve permanecer parado (congelado) e 
precisa ser salvo por algum colega que também esteja fugindo do pegador.
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Figura 1 - Mural do subprojeto 
Brincando e aprendendo com 

Portinari – EBM Brigadeiro 
Eduardo Gomes.  

Fonte: acervodos autores, 
setembro, 2019.
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Procuramos questionar as crianças em relação as imagens perguntando 
se eles conseguiam identificar a imagem que foi citada na aula anterior, ao  
que algumas responderam positivamente. Em seguida perguntamos quais 
outras brincadeiras elas visualizavam nas pinturas expostas no mural, então 
se iniciaram falas simultâneas de diversas crianças nomeando as brincadeiras 
das imagens. E para que os nomes ditos ficassem registrados, incentivamos   a 
escreverem os nomes das brincadeiras nas folhas brancas presentes no mural, 
que estavam ali justamente para este propósito.

Esta foi uma maneira de demonstrar que aquele espaço do mural também 
pertence a elas, para que interagissem com ele e reconhecessem como seu. 
Algumas vezes as crianças não reconhecem a escola como sendo um espaço 
seu por direito, muito por conta de todas as regras e falta de autonomia que 
as mesmas enfrentam nestes espaços (GADOTTI, 2009). Por conta disto, é 
importante que a criança possa participar de certas decisões e organizações 
para que ela, mais uma vez, encontre um sentido no processo de aprendizagem.

Este momento de interação com o mural propiciou um contato significativo 
com o artista e suas pinturas, assim como também proporcionou as associações 
feitas pelas crianças entre as imagens e suas experiências pessoais. A imagem 
é uma forma de representação muito significativa, capaz de auxiliar e 
potencializar a imaginação do indivíduo, principalmente quando o mesmo 
está à procura de referências para realizar algum movimento. Neste caso, as 



398

crianças identificaram em seu repertório de conhecimento, brincadeiras que se 
pareciam com as das imagens, fazendo o caminho inverso para dar nome às 
imagens que estavam a sua frente.

No encontro seguinte procuramos um retorno a experiência corporal, 
desta vez com o objetivo de experimentar as diversas possibilidades de saltos 
que poderíamos realizar. Compreendendo também a existência de mais de 
uma obra de Portinari relacionada a este movimento, chamado pelas crianças 
de “pula-sapo”, buscamos mais uma vez incentivar que as possibilidades 
fossem “abordadas” em conjunto, partindo de nós professores como também 
das crianças e seus repertórios pessoais. Pois este movimento, assim como em 
cada pintura, possui um contexto único proporcionado pelas crianças que são 
representadas nas imagens.

Então com pedaços de cordas distribuídos pelo espaço da quadra do ginásio, 
nos colocamos a experimentar os possíveis saltos que poderíamos realizar. 
Incentivamos que as crianças demonstrassem os saltos que conseguiam realizar, 
e nos colocávamos todos a experimentá-los. Ao final desta aula, com a intenção 
de introduzir o tema da aula seguinte, utilizando a obra de Candido Portinari: 
Roda Infantil (1932), iniciamos uma fala sobre o tema:
Perguntei se havia algum outro tipo de “pega-pega” em roda. Eles falaram da brincadeira 
de “gato e rato”. Incentivei que explicassem a brincadeira, porém nenhum deles quis fazê-
lo, então disse: – “nessa brincadeira tem um gato e um rato, que fica dentro de uma roda 
onde vão estar os outros ratos, e um gato que iniciará fora da roda e poderá tentar entrar 
para pegar o rato”. (Relatório de aula, 23/10/2019)
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Figura 2 - Candido Portinari. 
Roda Infantil, 1932. 39 cm 

x 47 cm. Fonte: http://www.
portinari.org.br/#/acervo/

obra/3518/detalhes  
Acesso em: 11 jun. 2021.

http://www.portinari.org.br/#/acervo/obra/3518/detalhes
http://www.portinari.org.br/#/acervo/obra/3518/detalhes
http://www.portinari.org.br/#/acervo/obra/3518/detalhes
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No encontro seguinte realizamos esta brincadeira do gato e rato no espaço 
do parquinho. Ao vivenciar esta atividade em roda, as crianças demonstraram 
suas (in)satisfações, as quais procuramos resolver por meio de conversas em 
grupo. Uma das questões apontadas por elas foi a pouca oportunidade de 
serem o rato que fugia ou o gato que pegava, por estarem de mãos dadas para 
formar a roda em questão. As diversas vivências realizadas tiveram o "pega-
pega" como brincadeira central, pois a mesma propiciou a possibilidade de 
modificações partindo de algo que eles já conheciam para introduzir elementos 
das pinturas de Portinari, como o “pula- carniça” e brincadeira em roda.

Estes elementos presentes nas obras de Portinari atravessam gerações dentro 
do universo das brincadeiras populares brasileiras pelas interações e vivencias 
entre crianças das mais diversas comunidades e grupos. Por isso movimentos 
representados em pinturas da década de 1950 podem ser reconhecidos por 
crianças nascidas na década de 2010, as brincadeiras são transmitidas de forma 
sutil e duradoura. “O brincar, enquanto linguagem de um povo, incorpora as 
diferenças e diversidades de significações e das pessoas provenientes da cultura 
que reflete nas ações, hábitos e práticas cotidianas” (KISHIMOTO, 2014, p. 82), o 
que leva a marcante característica das brincadeiras (a variação de nomes) que se 
faz presente na interação entre as crianças desta turma e as pinturas de Portinari 
abordadas ao longo da experiência.
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5 DO “NEIM” PARA A “EBM”

O “Projeto Experiências Educativas”, envolveu duas unidades educativas 
em particular que possuíam uma aproximação física muito significativa na 
comunidade do Campeche, pois as mesmas dividem muros. Esta proximidade 
tem como consequência a frequente transição de crianças em seu último ano 
no Núcleo de Educação Infantil Municipal (NEIM) Campeche para o Ensino 
Fundamental da EBM Brigadeiro Eduardo Gomes no ano seguinte. A transição 
se caracteriza como um caminho de um lugar ao outro durante o qual passamos 
por experiências e momentos que nos levam a descobertas, nos geram dúvidas e 
também estranhamento em relação aquilo que percebemos não ser habitual em 
nossos caminhos anteriores (LANO, 2015).

Esta questão foi evidenciada nos momentos iniciais da presente 
experiência, quando tivemos um encontro que contou com a presença de 
membros de todas as unidades educativas inseridas no projeto, o qual 
oportunizou com que as crianças tivessem contato com os seus colegas do 
grupo G6b do NEIM Campeche, muitos dos quais já eram conhecidos e 
amigos. Neste encontro nós assistimos a apresentações das demais unidades 
educacionais, assim como vídeos feitos pelas crianças, os quais continham 
informações que permitiam que conhecêssemos melhor cada unidade. 
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Nesta oportunidade percebe-se que, por terem frequentado o NEIM no ano 
anterior, muitas crianças ainda possuíam um forte vínculo com a instituição 
vizinha, de Educação Infantil. Despertando nossa atenção para este tema da 
transição, apontando as diferenças organizacionais das instituições pelas 
quais eles passaram. A partir deste encontro foi planejado um outro momento, 
juntamente com as acadêmicas estagiárias Evelyn e Tainara que atuavam com o 
grupo G6b do NEIM, para que as crianças tivessem uma experiência de brincar 
juntos novamente.

Então em nossa 9º aula com a turma de 1º ano, convidamos o grupo G6b 
do NEIM Campeche para brincar. Este encontro teve como foco propiciar a 
interação e fortalecer ainda mais os laços entre os sujeitos que frequentam essas 
duas instituições. O início do encontro se deu com todos sentados em roda, e 
uma breve introdução por parte do estagiário:

Direcionei a minha fala para o grupo G6 – “a turma 11 vem brincando de vários ‘pega-pegas’ 
nas últimas semanas... a gente brincou de vários tipos de pega-pega... pega-corrente; pega-
pega bruxa; pula-carniça; peixe na rede; pega-congela... vários tipos de ‘pega-pega’”, neste 
momento eu repetia os nomes que os estudantes da turma onze estava dizendo. Depois 
continuei explicando o que faríamos naquele momento – “e hoje o que a gente vai tentar 
fazer?! A gente vai tentar organizar um pega-pega onde todo mundo consiga brincar... 
então quem tiver uma ideia de um pega-pega parecido com esses a gente vai deixar que 
levante a mão e fale ‘pra’ gente”. Então um menino do grupo G6b levantou a mão e eu 
perguntei – “qual o seu nome?... Jorge?!...pode falar Jorge” e ele falou – “outro dia eu vou 
pro primeiro ano e também eu vou estudar aqui”. (Relatório de aula, 13/11/2019).
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Este momento se seguiu de diversas crianças querendo dizer as brincadeiras 
que conheciam. E a mediação foi feita ouvindo as sugestões de algumas crianças 
e perguntando para as demais se era possível realizar alguma das brincadeiras 
citadas. No fim desta conversa as crianças decidiram realizar a brincadeira de 
“peixe na rede”, e então pedimos para que uma delas explicassem como era esta 
brincadeira:

O Oliver falou – “É que fica todo mundo na parede e tem o pegador, e quando o pegador 
pega ele, ajuda ele virando pegador”, respondi – “ó bem legal, aí o peixe vira pegador e 
todo mundo corre ‘né’?”. Depois perguntei ao grupo – “quem gostou da ideia do peixe na 
rede?” e a maioria respondeu – “eeeu!”, e continuei – “o que vocês acham de a gente fazer 
esse pega-pega hoje?” e o grupo se manifestou a favor da proposta. (Relatório de aula, 
13/11/2019).

Com isso partimos para a brincadeira, que se seguiu com bastante euforia 
e empolgação por parte das crianças. A procura por essa interação entre as 
crianças das diferentes unidades educativas foi impulsionada pelas respostas 
dadas pelas crianças a partir dos encontros realizados ao longo da experiência, 
se iniciando no encontro de apresentação das unidades, quando as crianças, 
tanto do NEIM quanto da EBM puderam (re)conhecer os ambientes que 
frequentavam e que frequentariam num futuro próximo. Essa identificação 
e (re)conhecimento dos espaços permite com que a criança crie e reforce os 
vínculos de pertencimento, construindo experiências mais significativas para o 
seu processo de aprendizagem.
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6 RODAS DE CONVERSA

Estes momentos de conversa inicial com exposição de ideias e 
opiniões por parte das crianças foi muito importante para que pudéssemos 
vivenciar momentos ricos de aprendizado, nos propiciando reflexões e 
(FLORIANÓPOLIS, 2016, p. 26):

o desenvolvimento da criticidade sobre o que é apresentado ou 
desenvolvido na escola, de modo a valorizar a reflexão crítica 
sobre qualquer informação com que o/a estudante venha a se 
deparar em diferentes espaços socioculturais. 

Considerando que o componente curricular em questão aborda o âmbito 
das linguagens corporais, procuramos nos trabalhos de Elenor Kunz, por uma 
pedagogia que pressupusesse que a educação é sempre um processo onde 
se desenvolvem “ações comunicativas” (KUNZ, 1994, p. 31). Desta maneira 
as crianças tiveram espaço para que fossem sujeitos ativos no processo de 
aprendizagem. 
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As conversas iniciais propiciavam momentos de recordação e introdução 
do conteúdo, como no caso da obra Pulando Carniça (Candido Portinari, 
1959), que foi combustível de algumas aulas, estimulando a reformulação 
das brincadeiras. Nestes momentos de introdução fazíamos questionamentos 
sobre as aulas anteriores, tentando verificar de onde deveria partir a 
abordagem do tema para que pudesse haver uma continuidade entre as 
aulas e as crianças pudessem participar efetivamente da construção das 
mesmas, pois procurávamos considerar seus conhecimentos e opiniões para 
o desenrolar das atividades.
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Figura 3 - Candido Portinari. 
Meninos pulando carniça, 1959. 

54 cm x 65 cm. Disponível 
em: http://www.portinari.org.
br/#/acervo/obra/1776/detalhes 

Acesso em: 11 jun. 2021.

http://www.portinari.org.br/#/acervo/obra/1776/detalhes
http://www.portinari.org.br/#/acervo/obra/1776/detalhes


407

Nestes momentos era incentivado que a explicação fosse construída em 
conjunto, introduzindo o assunto ou brincadeira e perguntando se alguma 
criança gostaria de compartilhar algum conhecimento sobre o mesmo, abrindo 
espaço para que tivessem o seu momento de fala. Procurávamos mediar essas 
explicações fazendo com que as crianças falassem para os seus colegas de 
turma, complementando falas e tirando dúvidas quando elas mesmas não 
conseguiam sanar. Também procurávamos fazer perguntas a fim de que elas 
respondessem, contribuindo para a explicação do assunto.

Nestes processos de diálogo e construção das atividades, percebe-se que 
as crianças tiveram experiências muito ricas no período que frequentaram a 
Educação Infantil, pois as mesmas puderam contribuir em diversos momentos 
para o desenrolar da aula. Suas recentes experiências com/na Educação Infantil, 
também exigiram reflexões para adaptar a complexidade dos questionamentos 
e falas do estagiário nessas situações.

Este exercício se dava também durante momentos de pausas em aulas 
específicas, onde a modificação da brincadeira era uma motivação. Havia 
alterações que eram sugeridas, mas que também surgiam de opiniões e 
questionamentos das crianças. Procurávamos mediar esses momentos trazendo 
perguntas que estimulassem a busca por soluções de problemas apresentados, 
e trazendo casos hipotéticos que ajudassem a refletir sobre situações que não 
necessariamente ocorriam durante a brincadeira.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS

A interação com os materiais relacionados ao artista Candido Portinari 
potencializou muitas das discussões feitas sobre as brincadeiras e jogos da 
cultura popular. Ao ter a experiência das crianças como elemento importante 
para este processo, o grupo conseguiu ter uma participação significativa nas 
discussões e construções das atividades e brincadeiras propostas nas aulas. O 
exercício de problematização feito pelo estagiário contribuiu para que, nestas 
conversas durante as atividades de aula fosse possível abordar elementos como 
a interpretação e reorganização de nome e regras relacionadas às brincadeiras 
representadas nas obras do artista em questão. 

Ter elementos como o mural interativo a disposição para que se tivesse 
o contato com essa outra forma de linguagem que é a arte, foi de grande 
significação para a elaboração dos sentidos dados pelas crianças às brincadeiras 
experienciadas durante o processo. Uma vez que as mesmas realizam essas 
elaborações a partir do conjunto entre as obras artísticas e suas experiências 
anteriores, assim como aquelas adquiridas durante as aulas. Com o intuito 
também de resgatar suas experiências prévias, o encontro com as crianças do 
NEIM Campeche potencializou ainda mais esse processo de aprendizagem, 
permitindo com que houvesse uma rica troca entre as crianças. 
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Infelizmente esse momento se fez de forma pontual por limitações 
temporais e organizacionais entre o estagiário e as estagiárias que atuavam 
nesta outra instituição. Consideramos que estes encontros, principalmente 
entre crianças de duas instituições tão próximas física e educacionalmente, são 
importantes para a transição que é feita pelas crianças entre os dois espaços. Por 
isso, o brincar como linguagem é uma das maneiras de se suavizar os impactos 
que são sentidos nesta transição, permitindo que as crianças protagonizem 
momentos como os que foram citados no presente texto, nos quais as mesmas, 
sendo de diferentes instituições podem se comunicar de forma efetiva por 
meio do brincar. 

O brincar e a arte como linguagens foram motores da presente experiência, 
buscando ter as crianças como protagonistas do processo de aprendizagem. 
A experiência de ensino foi extremamente enriquecedora para a formação 
docente, tanto do estagiário quanto do professor da turma, trabalhando com 
elementos da Arte e buscando criar e manter comunicações efetivas entre 
esta e a Educação Física. Constatou-se que por meio destas comunicações 
foi e é possível colocar as crianças como sujeitos centrais, estimulando as 
diferentes linguagens com as quais elas têm contato. 
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DE BRODOWSKI AO CAMPECHE: 
Crianças e suas brincadeiras – dois 
tempos, dois lugares…
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RESUMO: O presente texto pretende socializar uma experiência de estágio de alunos 
de graduação em Educação Física da Universidade Federal de Santa Catarina em grupos 
de crianças da Educação Infantil, sob a ótica de profissionais da Educação Infantil 
do município de Florianópolis. A principal contextualização do trabalho envolveu as 
obras do artista Candido Portinari, numa tessitura do valoroso legado artístico deste 
pintor com o trabalho da Educação Infantil no município já anunciado, dentro da 
perspectiva histórico-cultural e da Pedagogia da Infância. Assim, foi possível refletir 
sobre a ampliação do repertório artístico-cultural e corporal de todos os envolvidos no 
projeto, bem como de uma possível aproximação entre a infância de Portinari, na cidade 
de Brodowski, e as infâncias das crianças e adultos que participaram deste projeto. 

Palavras-chaves: Educação Infantil; Educação Física; Portinari; repertório artístico-
cultural; Campeche; Florianópolis. 
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FROM BRODOWSKI TO CAMPECHE: CHILDREN AND 
THEIR GAMES – TWO TIMES, TWO PLACES… 

ABSTRACT: This text intends to socialize an internship experience of 
undergraduates in physical education at Universidade Federal de Santa 
Catarina in a childreń s group of Preschool Education, proposing to 
think from the professionals’ perspective. The main contextualization of 
this book involved the works of Candido Portinari, on a composition of 
his brilliant legacy with the role of Preschool Education in the city of 
Florianópolis, within the historical-social and childhood pedagogy point 
of view. Thus, was possible to reflect on the artistic-cultural and bodily 
repertoire expansion of everyone involved on the project as well as the 
approximation between childhood and Portinari, in the city of Brodowski, 
and the children and adults’ childhood who participated on this work.

KEYWORDS: Preschool Education. Physical Education. Portinari. 
Artistic-cultural repertoire. Campeche - Florianópolis.

DE BRODOWSKI A CAMPECHE: LOS NIÑOS Y SUS JUEGOS 
– DOS TIEMPOS, DOS LUGARES... 

RESUMEN: El siguiente trabajo pretende socializar una experiencia 
de pasantía de alumnos de grado en Educación Física de la Universidad 
Federal de Santa Catarina con grupos de niños de la Educación Infantil 
desde la óptica de profesionales de la Educación Infantil del municipio de 
Florianópolis. Desde una perspectiva histórico-cultural y de la Pedagogía 
Infantil, el foco principal de este trabajo envolvió las obras del artista 
Cándido Portinari en un entramado del valioso legado artístico de este 
pintor con el trabajo de la Educación Infantil en dicho municipio. De este 
modo, fue posible reflexionar sobre la ampliación del repertorio artístico-
cultural y corporal de todos los involucrados en el proyecto, así como 
también, sobre una posible aproximación entre la infancia del propio 
Portinari, en la ciudad de Brodowski, y las infancias de los niños y adultos 
que participaron en el  proyecto.
Palabras clave: Educación Infantil. Educación Física. Portinari. 
Repertorio artístico-cultural. Campeche - Florianópolis.
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INTRODUÇÃO 

A paisagem onde a gente brincou pela primeira vez não sai mais da gente 
Candido Portinari (1903 – 1962).

A passagem da epígrafe está em 
uma carta que Portinari escreveu 
à sua colega da Escola Nacional 
de Belas Artes - ENBA, Rosalita 
Mendes de Almeida, em 1929, 
quando estava em Paris, com 
o Prêmio de Viagem à Europa, 
outorgado pela ENBA. Na famosa 
"Carta do Palaninho", ele descreve 
comovido e amorosamente um 
caipira típico do seu torrão natal, 
que tinha o apelido de Palaninho.

Convites são possibilidades de construções e descobertas. Foi com essa 
convicção que o Núcleo de Educação Infantil Municipal Campeche (NEIM 
Campeche) aceitou participar do projeto “Experiências Educativas: Infância e 
Educação do Corpo na obra de Portinari”, uma parceria com o Programa de 
Graduação em Educação Física da Universidade Federal de Santa Catarina 
(UFSC) e do PIBID (Programa Institucional de Bolsas de Iniciação à Docência) 
do referido curso, no ano de 2019.
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Conhecer a vida e a obra do artista Candido Portinari para nós, profissionais 
do NEIM Campeche, foi uma oportunidade de ampliar e ressignificar 
nosso repertório artístico, estético e cultural. Acreditamos numa educação 
transformadora e emancipatória, não apenas dos bebês e crianças de nossa 
Unidade Educativa, como também dos adultos que aqui se encontram.

Então, depois da confirmação da parceria e de conversas iniciais 
com a coordenação do projeto, foi o momento de nos encontrarmos em 
reunião pedagógica para apresentar a todas as profissionais o projeto e suas 
intencionalidades. Alguns olhares curiosos, outros de ressalva, e também 
olhares de encantamento nos anunciavam um pouco de como seria bonita e 
enriquecedora nossa caminhada dentro deste projeto.

Reuniões e encontros junto à Coordenação do projeto nos apresentavam 
as inúmeras possibilidades de propostas que permeariam os meses seguintes 
e neste movimento escutar as demais Unidades Educativas que fizeram parte 
deste projeto foi de extrema relevância, pois foi na troca de ideias e vivências 
que fomos nos constituindo profissionais mais criativas e sensíveis diante do 
que nos era apresentado.

Prosseguindo, foi também o momento de refletirmos sobre esses dois 
lugares, Brodowski e Campeche, o primeiro uma cidade do interior de São Paulo, 
no início do Século XX e o segundo um bairro em uma capital do Brasil, cidade 
litorânea, no ano de 2019. O que nos aproximaria? E o que, ao contrário, nos 
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diferenciaria e demarcaria nossas subjetividades? Que crianças eram aquelas de 
Brodowski e como a infância se constitui hoje neste lugar chamado Campeche?

Nestas reflexões, foi importante demarcarmos nosso entendimento da 
infância enquanto uma categoria que é construída socialmente, fundamentada 
na abordagem histórico-cultural. Nesta abordagem há uma centralidade da 
importância do papel do “encontro com o outro” no desenvolvimento da 
criança. A criança se constitui socialmente, formando sua intersubjetividade e 
se desenvolvendo na relação com o outro (VIGOTSKI, 1999). Por consequência, 
o reconhecimento da essencialidade das interações sociais dos sujeitos, que 
neste movimento tanto se apropriam da cultura historicamente produzida pela 
humanidade, como também a reelaboram e a produzem (VIGOTSKI, 2003).

Nestes movimentos de refletir diferentes lugares, a centralidade da 
brincadeira, enquanto eixo estruturante e estruturador de toda Educação Infantil 
foi e é basilar em nossa concepção de trabalho junto às crianças. E foi nestas 
reflexões que percebemos que, apesar da distância temporal e de localização, os 
dois contextos nos traziam crianças, que, em suas brincadeiras, reelaboraram/
reelaboram e transformaram/transformam suas infâncias, na certeza que as 
brincadeiras perpassam diferentes culturas, sendo uma atividade-guia da 
infância. A expressão atividade-guia, segundo Prestes (2011, p. 2)

 não significa que seja a atividade que mais tempo ocupa ou que 
seja a mais importante ou que a única presente naquela etapa 
de desenvolvimento. É guia porque, em certa idade, vai guiar o 
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desenvolvimento psicológico da criança, gerando neoformações. 
Cada atividade-guia surge dos conflitos gerados no âmbito da 
atividade-guia antecedente, numa relação dialética.

Assim, começamos a perceber nossas familiaridades à medida que fomos 
conhecendo as obras de Portinari. Muitas brincadeiras nos pareciam bastante 
próximas: os meninos de Brodowski, na obra “Meninos Brincando” de 1955, 
brincam de Cambalhota na terra vermelha, tão comum na obra do artista. 
Ao mesmo tempo, ao fazer uma seleção de imagens das crianças do NEIM 
Campeche, percebeu-se que as crianças de nossa Unidade Educativa também 
brincavam de cambalhota, mas no chão de cor clara de uma praia, a praia 
do Campeche, tão frequentada pelas crianças da Unidade Educativa para 
as vivências de suas brincadeiras. Neste ponto, resgatamos as Orientações 
Curriculares para a Educação Infantil da Rede Municipal de Ensino de 
Florianópolis, que anuncia que (2012, p. 61)

A necessidade de utilizar o plural quando nos referimos à 
infância e à criança, já vem há algum tempo sendo defendida 
na área da Educação Infantil e em outros campos. Já não nos 
permitimos observar a infância como universal, ainda que as 
crianças estejam presentes em todas as culturas com algumas 
características em comum. Há uma heterogeneidade revelada 
não apenas pelas diferenças individuais de cada criança, mas 
também por sua inserção na estrutura social, que a caracteriza 
como pertencente a uma classe social, a uma etnia, a um gênero 
e a uma cultura.
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Figura 1 - Crianças brincando na 
praia. Fonte: acervo de  

Sander Magalhães.
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Figura 2 - Candido Portinari. 
Meninos brincando, 1955. 60 

cm x 72,5 cm. Disponível em: 
http://www.portinari.org.br/#/

acervo/obra/2012  
Acesso em: 11 jun. 2021.
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Assim, não descartando essa heterogeneidade, mas sim a considerando 
basilar em nosso trabalho, entendemos que apesar da distância temporal, as 
brincadeiras retratadas nas obras de Portinari se faziam presentes no cotidiano 
das crianças do NEIM Campeche: empinar pipas, um balanço ao ar livre, 
pula-carniça, futebol, ioiô, gangorra, o contato com animais… Algumas mais 
recorrentes, outras menos, era uma oportunidade de articular junto com as 
crianças suas vivências de brincadeiras pelo bairro do Campeche, com as obras 
de um dos maiores artistas brasileiros do século XX. E assim fomos construindo 
este projeto, tendo, como anunciado acima, oportunidades de ampliar repertórios 
artísticos e culturais de adultos e crianças. Sobre isso, afirmamos que é premissa 
de nosso trabalho oportunizar que as profissionais possam ter seus repertórios 
ressignificados, pois compreendemos que é a partir daí que podem ressignificar 
e ampliar os repertórios das crianças. Ostetto (2008, p. 57) questiona 

Como as portas e janelas, no espaço-tempo da educação 
infantil, poderão se abrir rumo aos mistérios do mundo, aos 
gostos desconhecidos? A mão na trava, para abrir ou fechar, 
é do professor, sem dúvida. A possibilidade de um cotidiano 
prazeroso, criativo, colorido, musical, dançante, repleto de 
movimento, aventura e trocas dependerá, em muito, das 
possibilidades do adulto, da relação que estabelece com as 
diferentes linguagens, do seu repertório cultural. É necessária 
uma formação que contemple experiências estéticas capazes 
de revolver o ser da poesia presente e esquecido no professor 
– adulto roubado em suas linguagens ao longo da vida. Pensar 
o gosto e o repertório das crianças é problematizar o gosto e o 
repertório dos adultos. 
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Figura 3 - Menina com cavalo. 
Fonte: acervo do NEIM Campeche
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Figura 4 - Candido Portinari. 
Menino com carneiro, 1954. 50 cm 

x 61 cm. Disponível em: http://
www.portinari.org.br/#/acervo/

obra/5063/detalhes  
Acesso em: 11 jun. 2021.

http://www.portinari.org.br/#/acervo/obra/5063/detalhes
http://www.portinari.org.br/#/acervo/obra/5063/detalhes
http://www.portinari.org.br/#/acervo/obra/5063/detalhes
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“Revolver o ser da poesia” foi uma das possibilidades que este projeto nos 
possibilitou. Tal fato foi claro ao percebermos as “revelações” que os adultos/
professores foram fazendo ao longo desta trajetória: uma nova música descoberta 
(ou redescoberta), uma linguagem corporal não tão presente que volta a fazer 
parte de sua vida, novas possibilidades de vivenciarem intervenções artísticas 
junto com as crianças, enfim, novos aspectos que passaram a ser mais presentes 
no nosso cotidiano.

Porém, cabe ressaltar que as proposições relacionadas com atividades 
próximas aos espaços naturais do Bairro do Campeche já se constituem 
como premissas de organização de todo trabalho desta Unidade Educativa, 
sendo vivenciadas de forma intensa durante todo o ano pelos bebês, crianças, 
profissionais, e inclusive, pelas famílias. Assim, o referido projeto foi mais 
uma oportunidade de construir planejamentos que contextualizaram a vida 
de Portinari com propostas significativas relacionadas também à Educação 
Ambiental.

Desta forma, entre os meninos e meninas de Brodowski e os meninos 
e meninas do Campeche, temos sim o chão que serve de espaço para as 
brincadeiras, os espaços naturais, o vento que permite que esses meninos e 
meninas possam empinar uma pipa e sentir este vento “batendo no rosto”, 
ora gelado nos meses de inverno, ora “seco”/quente nos meses de verão… 
Quantos encontros nos aproximam! Quantas diferenças demarcam nossas 
singularidades!
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Entretanto, um dos pontos que acreditamos que possa ser comum entre 
esses meninos e meninas seria a condição biofílica do ser-humano. De acordo 
com Tiriba (2019) a condição biofílica do ser-humano está relacionada a atração 
pela natureza, o fato dos meninos e meninas procurarem pelos espaços naturais 
para suas brincadeiras, de se sentirem parte da natureza, e se nós, professores, 
potencializarmos essa condição, teremos mais pessoas capazes de respeitar e 
serem comprometidas com a preservação das vidas em nosso planeta. Junto 
a essa concepção, enquanto Unidade Educativa, trazemos também a ideia de 
pertencimento, compreendendo que o sentir-se parte de algo, de um lugar, 
perpassa o conhecer esse lugar, suas histórias, e comprometer-se com o mesmo.

Considerando essas observações, ao longo deste projeto, as crianças e 
profissionais do NEIM Campeche puderam compartilhar diversas vivências 
que aliaram aprendizados sobre a vida e obra do artista Candido Portinari 
com atividades que tiveram como pano de fundo os espaços naturais do bairro 
Campeche. Aliado a tais vivências, houve a oportunidade de estreitar laços com 
as crianças da Escola Básica Municipal Brigadeiro Eduardo Gomes, localizada 
ao lado do NEIM Campeche. Muitas das crianças da referida escola já foram 
crianças de nossa Unidade Educativa e já eram recorrentes propostas de 
aproximação entre essas duas Unidades Educativas. 
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Figura 5 - Crianças brincando 
de roda. Fonte: Acervo do 

NEIM Campeche.

Contudo, no desenrolar deste projeto aconteceram ainda mais planejamentos 
coletivos, visto que eram organizadas reuniões mensais entre a coordenação do 
projeto, e professores e demais profissionais de todas as Unidades Educativas 
envolvidas. Acima, uma das atividades realizadas em conjunto entre as crianças 
do NEIM Campeche e às crianças da Escola Básica Brigadeiro Eduardo Gomes. 
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Tecendo um pouco sobre algumas das propostas que foram desenvolvidas 
ao longo deste período, podemos relembrar um mural que foi construído no 
hall de entrada do NEIM Campeche, cujas imagens selecionadas convidavam 
ao diálogo entre essas duas infâncias temporais: uma brincadeira de 
nossas crianças e a mesma brincadeira retratada numa obra de Portinari. 
Acreditamos que outro ponto culminante do projeto foi o teatro “Candinho, 
o menino sonhador”, que foi realizado numa casa de moradores nativos do 
bairro Campeche, que será mais detalhado no capítulo seguinte, deste livro: 
"Trilhando histórias do Campeche a Brodowski por meio das brincadeiras".

Também resgatamos a “Festa das Tradições Culturais do NEIM 
Campeche”, um evento que acontece anualmente na Unidade Educativa, e 
que no ano de 2019 teve como tema as brincadeiras e as obras de Portinari. 

Como “pré-finalização” do projeto, tivemos um encontro com famílias 
e crianças dos grupos envolvidos, que aconteceu num bairro próximo ao 
Campeche, chamado Morro das Pedras, numa lagoa que abastece todo o 
sul da Ilha de Florianópolis, a Lagoa do Peri. Neste dia, crianças e famílias 
envolveram-se em inúmeras brincadeiras/gincanas, articulando-as com a 
vida e obra de Portinari. 
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Figura 6 - Encontro entre 
professores, crianças e famílias 

na Lagoa do Peri. Fonte: Acervo 
Melissa Weber, 2019.
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Chegando “ao fim”, outra organização que desejamos demarcar foi a 
finalização do projeto no Rancho de Pescadores do Seu Getúlio Manoel Inácio, 
na praia do Campeche, espaço em que todas as Unidades Educativas puderam 
apresentar e expor as tantas propostas que suas crianças desenvolveram, 
bem como o NEIM Campeche teve a oportunidade de apresentar seu Boi de 
Mamão.1 

1  De acordo com a Fundação Catarinense de Cultura o folguedo do Boi-de-mamão é uma das manifestações 
mais significativas da cultura popular catarinense. Está presente nos municípios do litoral e principalmente em 
Florianópolis, Capital de Santa Catarina, onde concentra o maior número de grupos. Revela em sua manifestação 
um auto dramático, encenado com alegre coreografia e ao som de uma cantoria contagiante que encanta e envolve 
crianças e adultos. Disponível em: https://www.cultura.sc.gov.br/espacos/tac?mod=pagina&id=7649&grupo= 

https://www.cultura.sc.gov.br/espacos/tac?mod=pagina&id=7649&grupo=
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Figura 7 - Encontro Final do 
Projeto no Rancho do Pescador 

na Praia do Campeche.  
Fonte: Acervo do NEIM 

Campeche, 2019.
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Essas foram apenas algumas das propostas que foram partilhadas com 
as crianças que fizeram parte deste projeto. Importante apregoar que mais 
uma vez o NEIM Campeche buscou traduzir em seu trabalho algo que lhe é 
essencial: a valorização da cultura local, bem como a escuta das gerações que 
nos antecedem. E nesta trajetória as crianças são convidadas a conhecer variadas 
formas de brincar e de brinquedos. Descobrir que há possibilidade de “construir 
brinquedos” e descortinar outras vivências do brincar, talvez não tão presentes 
nos dias atuais. E tudo isso foi possível no projeto de forma articulada com 
nossos estudos sobre a vida e a obra de Portinari, o que enriqueceu de forma 
ímpar o projeto. Ainda, resgatando essa importância da ampliação do olhar 
sobre o brinquedo e consequentemente sobre o brincar, Benjamin (2009, p. 92) 
anuncia: 

...nada é mais adequado à criança do que irmanar em suas 
construções os materiais mais heterogêneos - pedras, plastilina, 
madeira, papel. Por outro lado, ninguém é mais casto em relação 
aos materiais do que crianças: um simples pedacinho de madeira, 
uma pinha ou uma pedrinha reúnem na solidez, no monolitismo 
de sua matéria, uma exuberância das mais diferentes figuras. 
E ao imaginar para crianças bonecas de bétula ou de palha, 
um berço de vidro ou navios de estanho, os adultos estão na 
verdade interpretando a seu modo a sensibilidade infantil. 
Madeira, ossos, tecidos, argila, representam nesse microcosmo 
os materiais mais importantes, e todos eles já eram utilizados 
em tempos patriarcais, quando o brinquedo era ainda a peça do 
processo de produção que ligava pais e filhos. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS

Prosseguindo para uma finalização, acreditamos que para os profissionais 
e famílias do NEIM Campeche, vivenciar este projeto os remeteu a um resgate 
de suas infâncias. Resgatar memórias que são repassadas historicamente e 
culturalmente faz transcender a criança que cada um foi, seus modos e costumes, 
que embora se alterem de geração para geração, se unem em alguns pontos, como 
foi possível constatar na reflexão sobre as brincadeiras retratadas por Portinari 
e as brincadeiras de nossas crianças. De acordo com Girardello (2011, p. 81) “é 
comum que, quando uma pessoa adulta se aproxima de uma criança, tenda a 
buscar em suas próprias lembranças de infância as histórias e as brincadeiras 
que preferia”. Foi assim que este projeto foi acontecendo na Unidade Educativa, 
resgatando e revivendo as lembranças da criança que cada um foi, a partir de 
brincadeiras coletivas junto às crianças, famílias e profissionais, ou mesmo 
na apreciação das obras de Portinari expostas pelos corredores da Unidade 
Educativa, resgatando em cada um suas memórias de infância.

Por fim, dentre as muitas vivências que foram oportunizadas e nesta relação 
de refletir sobre as crianças de Brodowski e do Campeche, trazemos Flores e 
Tiriba (2016, p. 175), que nos lembram da importância de “uma pedagogia da 
vida, respeitadora e alimentadora da paixão que as crianças têm pela vida ao 
ar livre. Paixão que se revela quando se lançam livremente às poças d’água, 



432

à terra, à lama, quando brincam com o vento”. E foi nesta relação, entre 
brincadeira e natureza, que percebemos o quanto as pinturas de Portinari, com 
as crianças de Brodowski em suas brincadeiras no chão vermelho e as crianças 
do Campeche, no chão da praia e dos campos, apesar da distância de tempo e 
espaço, se encontram, no brincar, e na afirmação de que é na brincadeira que 
podemos manter um “pé no sonho” e ter, senão recuperar, o lúdico de nossas 
vidas cotidianas! 
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TRILHANDO HISTÓRIAS DO CAMPECHE 
A BRODOWSKI POR MEIO DAS 
BRINCADEIRAS

Fabiano Weber da Silva 
Geisa Pires

RESUMO: Este artigo relata a experiência de propostas pedagógicas vivenciadas 
no ano de 2019 no Núcleo de Educação Infantil Municipal Campeche, da Rede 
Municipal de Educação Infantil de Florianópolis/SC, em parceria com o curso de 
Educação Física da Universidade Federal de Santa Catarina, no desenvolvimento do 
projeto “De Brodowski ao Campeche: crianças e suas brincadeiras – dois tempos, 
dois lugares …”. Com minuciosidade, descreve os caminhos trilhados pelas crianças 
para a garantia da infância nos espaços naturais do bairro Campeche, agregando 
brincadeira, arte, natureza, história, cultura, linguagens e saberes na perspectiva de 
reconhecimento, pertencimento e respeito à natureza local e à comunidade histórica. 
Nosso objetivo foi ampliar e qualificar a expressão corporal através de práticas que 
fossem concomitantemente lúdicas, estéticas e ambientais, no intuito de que as crianças 
pudessem se apropriar, reproduzir e recriar uma cultura corporal de movimento na 
infância. O projeto Portinari impulsionou e valorizou a prática pedagógica crítica a 
partir da arte, do brincar e da infância, junto com o NEIM Campeche, e fomentou a 
tomada de consciência da comunidade escolar para estas categorias, com um olhar 
sensível para o chão da gente, para o chão que brincamos e trabalhamos.

Palavras-chave: Educação Infantil. Brincadeira. Natureza
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TRACKING STORIES FROM CAMPECHE TO BRODOWSKI 
THROUGH PLAY

ABSTRACT: This article reports the experiment of pedagogical proposals 
experienced in 2019 in the Municipal Child Education Center Campeche, 
from the Municipal Child Education Network of Florianópolis/SC, in 
partnership with the Physical Education course of the Federal University 
of Santa Catarina, in the development of the project “From Brodowski 
to Campeche: children and their games – two eras, two places…”. With 
meticulousness, it describes the paths taken by the children to guarantee 
childhood in the natural spaces of Campeche neighborhood, adding play 
games, art, nature, history, culture, parlance   and knowledge in the 
perspective of recognition, belonging and respect for local nature and 
the historical community. Our objective was to expand and qualify body 
expression through practices that were simultaneously playful, aesthetic 
and environmental, so that children could appropriate, reproduce and 
recreate a body culture of movement in childhood. The Portinari project 
boosted and valued critical pedagogical practice based on art, play and 
childhood, along with NEIM Campeche, and fostered awareness in the 
school community for these categories, with a sensitive look at the people’s 
land, to the ground we play and work.
KEYWORDS: Childhood education. Play. Nature.

FOULANT LES HISTOIRES DE CAMPECHE À TRAVERS DE 
JEUX D’ENFANTS.

RÉSUMÉ: Cet article rend compte de l’expérience de propositions 
pédagogiques expérimentées en 2019 au Centre municipal d’éducation 
des enfants de Campeche, du Réseau Education Municipale des Enfants 
de Florianópolis/SC, en partenariat avec le cours d’Éducation Physique à 
l’Université Fédérale de Santa Catarina, dans le développement du projet 
« De Brodowski à Campeche : les enfants et leurs jeux – deux étapes, deux 
places …”.  Avec minutie, il décrit les chemins pacourus par les enfants et 
ainsi garantir l’enfance dans les espaces naturels du quartier de Campeche, 
en ajoutant le jeu, l’art, la nature, l’histoire, la culture, les langues et les 
connaissances du point de vue de la reconnaissance, l’appartenance et le 
respect pour la nature locale et pour la communauté historique. Notre 
objectif était d’élargir et de qualifier l’expression corporelle à travers des 
pratiques qui étaient à la fois ludiques, esthétiques et environnementaux, 
pour que les enfants pourrait s’approprier, reproduire et recréer une 
culture corporelle du mouvement dans l’enfance.  Le projet Portinari a 
stimulé et valorisé la pratique pédagogique critique de l’art, du jeu et de 
l’enfance, avec NEIM Campeche, et a sensibilisé la communauté scolaire 
pour ces catégories, avec un regard sensible à notre terrain, au terrain sur 
lequel nous jouons et travaillons.

MOTS-CLÉS : Éducation des enfants. Jeux d’enfants. La nature.

TRADUÇÃO E REVISÃO TEXTUAL: Geane Pires, Graduação em Letras Inglês. Habilitação em Secretariado Executivo, UFSC.
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INTRODUÇÃO

O Núcleo de Educação Infantil Municipal Campeche (NEIM Campeche) 
carrega há quase quatro décadas, uma linda infância vivida e inspirada na 
história e cultura de um bairro chamado Campeche. Aviva cotidianamente nas 
pequeninas crianças e suas respectivas famílias o sentimento de reconhecimento, 
pertencimento e respeito à natureza local e à comunidade histórica. 

O Bairro Campeche fica fortemente evidenciado como nosso campo de 
estudo, brincadeira, pesquisa, descobertas e vivências. Demarca, ainda, que 
é o conhecimento adquirido através da experiência vivida o que preconiza 
a Educação Infantil do NEIM Campeche. Buscamos possibilidades de 
(re)conhecer e (re)aproximar de lugares, pessoas, culturas e histórias da 
comunidade, tendo as crianças junto aos professores como protagonistas do 
processo de apropriação e transformação da cultura que as cercam. Propomos 
novas experiências no meio da natureza em espaços brincantes, com inúmeras 
possibilidades de compor novos repertórios e enredos nas interações e 
descobertas para o universo infantil. 

Valorizar e projetar novas relações da infância com o meio e debruçar sobre 
a diversidade ambiental, territorial, cultural e histórica exige pesquisa dos 
professores e acima de tudo, a escuta. O movimento da escuta e o diálogo torna-
se a base da proposta e permite a aproximação, a partilha de ideias e grandes 
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edificações pedagógicas. São as crianças as protagonistas de todo processo 
pedagógico e guiam os caminhos que desejam viver, sentir, brincar, experienciar, 
imaginar, vibrar, conhecer, descobrir e pesquisar.

Assim, no ano de 2019 literalmente trilhamos caminhos ao brincar para 
deslumbrar paisagens, histórias, culturas, belezas naturais e fomentar desde a 
infância ações significativas como cidadão crítico reflexivo e participativo, na 
perspectiva de reconhecimento, pertencimento e respeito à natureza local e à 
comunidade histórica. 
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Figura 1 - Crianças brincando 
livremente no campo da aviação 
no Campeche. Fonte: Acervo do 

NEIM Campeche, 2019.
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Quando projetamos os Trilheiros como ação pedagógica, pensamos em 
potencializar um cenário concreto de pesquisa, investigação e conhecimento 
partindo das experiências imediatas do bairro Campeche. Era o cenário mais 
perfeito e completo que podíamos conhecer, viver, sentir e ser. Ser no sentido 
mais intrínseco possível, assumindo a própria história em comunhão com a 
natureza e a comunidade.

Percorremos quilômetros de trilhas desde o Morro do Lampião à Ilha 
do Campeche, da Lagoa Pequena à Lagoa da Chica, brincando, conhecendo, 
compreendendo e internalizando literalmente de norte a sul, leste a oeste nosso 
Campeche. Aprendemos trilhando que a natureza liberta e nos mostra a vida e 
a infância em outra perspectiva.
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Figura 2 - Brincadeiras de jangadas 
na Lagoinha Pequena. Fonte: 
Acervo Melissa Weber, 2019.
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Figura 3 - Ciranda na Ilha do 
Campeche, com crianças, pais 

e professores. Fonte: Acervo 
do NEIM Campeche, 2019.
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Figura 4 - Trilha do Morro do 
Lampião. Crianças e famílias 

 no alto da Pedra do Urubu 
avistando o Campeche.  

Fonte: Acervo do NEIM 
Campeche, 2019.
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Figura 5 - Rodas de histórias 
e músicas na Lagoa da Chica. 

Fonte: Acervo do NEIM 
Campeche, 2019.
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Vivemos o movimento, a natureza, a aventura, a arte e a brincadeira numa 
perspectiva interdisciplinar da educação do corpo que aconteceu para além dos 
momentos específicos da “hora” da educação física, e sim no diálogo com a 
educação de um corpo vivo dessas crianças que se movimentam a todo momento 
no NEIM Campeche e no seu entorno.

Tínhamos como objetivo ampliar e qualificar a expressão corporal através 
de práticas que fossem concomitantemente lúdicas, estéticas e ambientais, no 
intuito de que as crianças pudessem se apropriar, reproduzir e recriar uma 
cultura corporal de movimento na infância.

Falar de criança é falar do direito de brincar, da manifestação lúdica, de 
dialogar com a construção social e cultural de infância(s). Entretanto, sabe-
se dos limites da expressão do brincar no âmbito da educação formal, muitas 
vezes regulada e controlada através da rígida rotina dos tempos e espaços e suas 
utilidades, o que precisa ser refletido para que possamos oportunizar outros 
tempos e espaços e dar oportunidade de diálogos com os princípios teóricos e 
metodológicos do brincar e de Ser-Criança.

 Faz-se necessário tencionar essa articulação entre o brincar e a escola, a 
partir da concepção da cultura do brincar, conhecer as múltiplas possibilidades 
das manifestações lúdicas e entender o brincar como linguagem e expressão 
humana, portanto sujeito à permanente construção e reconstrução. “... a atividade 
de brincar da criança é muito mais rica do que se imagina, ou seja, o brincar vai 
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além de uma simples atividade, é a forma como a criança dialoga com o mundo 
e consigo mesma.” (KUNZ, 2015, p. 10). 

Trazemos do mundo das artes para a educação, o conceito do Instituto 
Brincante e define que “Brincante é o modo como os artistas populares se 
autodenominam: ao realizar um espetáculo, eles dizem que vão “brincar”.1 
Tratar o brincar como uma expressão artística é de uma complexidade que exige 
a disponibilidade corporal dos professores na sua prática pedagógica, e assim 
sugerir um “Educador Brincante” na sua prática pedagógica junto aos espaços 
da educação formal. 

Falar em brincar e interdisciplinaridade, nos sugere estarmos inteiros, com 
sentidos imersos no presente, sem perder a ligação com o real, o imaginário, o 
local e o mundo. A criança apresenta estas expressividades e precisamos estar 
atentos a estas categorias para construir práticas corporais que potencializem a 
emancipação do sujeito-criança e não aliene a capacidade tanto de Ser-criança 
como de Ser- professor.

O lúdico constitui novas formas de fruir a vida social, marcadas pela 
exaltação dos sentidos e das emoções – mesclando a “alegria e angústia, 
relaxamento e tensão (...). Pressupõe, dessa maneira, a valorização estética e a 
apropriação expressiva do processo vivido, e não apenas do produto alcançado”. 
(WERNECK, 2003  p. 37).

1  Disponível em: https://www.institutobrincante.org.br/sobre/ Acesso em 10 mai. 2021.

https://www.institutobrincante.org.br/sobre/
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Trabalhamos com o conceito de estética a partir do retorno à raiz grega da 
palavra estética – aisthesis, indicativa da primordial capacidade do ser humano 
de sentir a si próprio e ao mundo num todo integrado. Um dedicar-se ao 
desenvolvimento de nossos sentidos, que colocam face a face com os estímulos 
do mundo. (DUARTE JR., 2001). Compreendemos que para oportunizar a 
educação estética se faz necessária a prática corporal, tendo em vista que os 
nossos sentidos são expressados através do corpo. 

De que corpo estamos falando? Os estudos sobre o corpo são diversos e 
complexos justamente pelo o que Vaz (2003) nos alerta para a Multivocalidade 
do entendimento do corpo. “Esta multivocalidade coloca o corpo e as práticas 
corporais como objeto de reflexão de várias ciências, além daquela da saúde, 
e também como tema privilegiado da arte, da filosofia e da cultura popular. 
(SILVA; DAMIANI 2005, p. 22).

Nesta perspectiva interdisciplinar da educação do corpo, da experiência 
estética, artística e brincante é que nos lançamos para uma visão de educação 
do corpo imbricada com a cultura e com a natureza. Toda prática corporal 
acontece em um ambiente; seria incoerente desconsiderar o espaço como sujeito 
desse processo. Grün, (2002, p. 20) já nos apontava de “Como podemos ter uma 
educação não-ambiental se desde o dia do nosso nascimento até o dia de nossa 
morte vivemos em um ambiente?” 
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Para o autor só se faz necessário o ambiental na educação pois existe uma 
educação que não é ambiental, o que para ele é uma incoerência. “A educação 
ambiental surge hoje como uma necessidade quase inquestionável pelo simples 
fato de que não existe ambiente na educação moderna. Tudo se passa como 
se fôssemos educados e educássemos fora do ambiente”. (GRÜN, 2002, p. 21). 
Trazemos a importância de pensar a relação entre o corpo, educação e ambiente 
para ficarmos atentos às dimensões ambientais na educação infantil, através das 
práticas corporais junto aos espaços naturais e culturais para assim potencializar 
a relação sensível consigo mesmo, com o outro e com a natureza.

Uma possibilidade de construir este diálogo entre corpo, cultura e natureza 
nos contextos formais dos Núcleos de educação infantil é concebê-lo atrelado 
à natureza, apurando os sentidos das crianças e do pessoal envolvido com 
a instituição para enxergar as árvores, as gramíneas e suas flores, o azul, as 
águas, os animais, o céu, o vento e os amigos que estão ao redor. E também 
sensibilizar as famílias, muitas vezes os próprios trabalhadores do NEIM, sobre 
a importância de superar uma “cultura da limpeza” que, invariavelmente, 
relaciona os elementos do mundo natural à sujeira, à doença, ao perigo, ao 
incontrolável (TIRIBA, 2005).

E foi assim que aconteceu com a chegada do projeto "Experiências Educativas: 
Infância e educação do corpo nas obras de Portinari", nos apontando e nos 
desafiando para um caminho através das histórias de um menino que brincava 
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junto à natureza, e que assim fez dela o substrato para construir uma história de 
vida através da arte, do brincar, do trabalho e da natureza o seu diálogo crítico 
com o mundo. 

Na ideia da criação de uma peça teatral, criada e encenada pelos 
professores é que introduzimos o projeto Portinari às crianças do Grupo 
6 do NEIM Campeche. Na peça, contamos sua paixão pela pintura, pelas 
brincadeiras tradicionais em sua terra natal, sua relação com sua família e 
suas andanças pelo mundo sempre valorizando o que Portinari entendia 
como brincadeira, trabalho e sua imbricada relação com a cultura e natureza 
do seu lugar e do mundo. 

O teatro intitulado como “Candinho, o menino sonhador”2 foi dramatizado 
na casa de nativos da comunidade, debaixo dos cafezais e ao lado de um fogão 
de chão, preparado para a torra do grão. A escolha pelo local fez referência e 
relação à história e cultura do Campeche, quando nos anos 1920 a 1980 o cultivo 
do café gerava sustento e memórias de diversas gerações. Muitas infâncias foram 
marcadas embaixo dos cafezais, quando crianças acompanhavam seus pais no 
exercício do trabalho. 

2  O relato abaixo, assim como o roteiro do teatro, “Candinho, o menino sonhador” foi elaborado pela 
então diretora do NEIM Campeche, Professora Melissa Weber, em 04 de outubro de 2019. A colega buscou 
inspiração em Portinari plural: pintor, político e poeta, descrevendo em minúcias o ambiente composto por 
árvores, galinhas, fogueira, horta e  muita brincadeira, aludindo à Brodowsky pintada e poetizada por Candido 
Portinari.
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O caminho até a casa do Sr. Raul e da D. Sebastiana, já é conhecido pela maioria das 
crianças. O trajeto tem seus desafios: trânsito, calçada estreita, atravessar a rua, cruzar a 
servidão arborizada e tranquila que vai estreitando até nos levar novamente ao asfalto e 
os perigos da zona urbana. Mais alguns metros e chegamos ao portal que separa o mundo 
real do mundo inspirador do quintal da Família Pires.
Ao cruzar o portão, somos reportados a um recanto cada vez mais distante da realidade 
que vivenciamos no nosso bairro… Muitas árvores, horta, galinhas, fogueira, brinquedos 
antigos e muita, muita liberdade. Como que lançados ao vento, as crianças correram, 
correram muito, por cada cantinho, observando os detalhes, as árvores, experienciando os 
brinquedos disponibilizados por todo espaço.
Enquanto as crianças brincavam, nos cômodos da casa os personagens iam criando vida, 
as falas iam sendo organizadas e peça a peça de roupa foram se constituindo as amigas, a 
Mãe e nosso artista Candido Portinari, carinhosamente chamado de Candinho.
Lá fora, as crianças estavam sentadas embaixo das árvores e, próximas aos pés de café, 
tudo estava pronto: o fogo para torrar o café já estava “tiritando”, o pilão separado, as 
crianças eufóricas e até uma leve chuva para nos aproximar ainda mais do ambiente rural 
que buscávamos viajando desta vez, do Campeche a Brodowski. Ao som de “começa, que 
demora é essa”, Candinho e sua mãe abriram caminho. A história iria começar…
Num lado do cenário, a Mãe de Candinho torra café; No outro Candinho brinca com 
amigas de pular carniça, ciranda…
- Candinho! Vem para casa, tá escurecendo! Mas, que coisa! Esse menino só quer brincar 
e pintar, pintar e brincar!
Candinho chega em casa, pede benção para sua mãe, põe a mesa para o jantar e enquanto 
aguarda, faz desenhos e pinta.
- Esse menino, sempre interessado por pintura, faz cada coisa linda….!

O tempo foi passando, Candinho ganhou um concurso e como prêmio foi para a Escola 
Nacional de Belas-Artes, no Rio de Janeiro… Em seguida, para Paris estudar e pintar, mais 
e mais, tornando-se o grande pintor Candido Portinari.



450

O jovem desponta em Paris, mas seu posicionamento político e a falta que sentia do Brasil 
lhe trouxe novamente à terra natal…
- Quero pintar as coisas do meu Brasil; sua gente, seus trabalhadores, a terra de chão 
vermelho, as brincadeiras de minha infância lá na minha cidade, Brodowski.

“Quanta coisa eu contaria se pudesse E soubesse ao menos a língua como a 
cor.” Candido Portinari (Bordo do Conte Grande, 25 de outubro de 1958)3

(Texto escrito por Melissa Weber. Campeche, 2019) 

3  Disponível em: https://www.funarte.gov.br/wp-content/uploads/tainacan-items/120733/166147/Poemas-
de-Portinari_Web-2a.pdf Acesso em: 10 jun. 2019.
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Figura 6 - Quintal do Campeche, 
cafezais, fogão de chão, torra do 
grão do café e teatro da vida de 

Candido Portinari. Fonte: Acervo 
Melissa Weber, 2019.
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Figura 7 - O retrato do 
trabalho de sustento e a 

infância num mesmo cenário. 
Fonte: Acervo do NEIM 

Campeche, 2019.
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Figura 8 - Brincadeiras livres 
embaixo dos cafezais. Fonte: 

Acervo do NEIM Campeche, 2019.
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Figura 9 - Crianças participando 
da torra do café. Fonte: Acervo do 

NEIM Campeche, 2019.
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Figura 10 - Moagem artesanal no 
pilão. Fonte: Acervo do NEIM 

Campeche, 2019.



456

Figura 11 - Preparo do café 
colhido pelo personagem 
Candinho. Fonte: Acervo 

Melissa Weber, 2019.
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Instigados pelas afinidades entre a natureza-brincante de lá de Brodowski 
e a natureza-brincante daqui do nosso Campeche, percebemos que ganhamos 
fôlego para criar novos enredos e possibilidades de diálogo entre o corpo, o 
lúdico, a arte e a natureza em nossa prática pedagógica junto ao NEIM Campeche.

Seguimos nosso cotidiano com exposições de fotos da obra de Portinari e 
também conversando, brincando e comparando as brincadeiras de lá e cá até 
chegar o momento de planejar nossa Festa das Tradições Culturais realizada 
anualmente pelo NEIM Campeche. E não podia ser diferente, neste ano de 2019 
trouxemos as Brincadeiras Tradicionais no diálogo com as obras de Portinari 
para propor para as crianças e seus familiares.

Para isso planejamos essa Festa fora da unidade educativa, indo ao 
encontro da comunidade, no antigo Campo da Aviação que fica logo a sua 
frente. Esse parque consiste num território onde as lutas comunitárias e sociais 
se ocorrem buscando viabilizar espaços públicos e de qualidade para todos./as, 
onde a cultura popular, arte, lazer seja acessíveis, o que também entendemos 
ser também a preocupação expressa por Candido Portinari em suas obras. 
Nessa oportunidade a comunidade escolar foi convidada para uma manhã 
brincante, exposições de trabalhos realizados pelas nossas equipes no decorrer 
do ano. Assim foi possível mais uma vez, através da brincadeira, da arte e da 
experiência estética construir um dia de apropriação dos espaços públicos, 
acreditando que estes podem e devem ser lugares de convivência e promoção a 
arte e cultura.
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Figura 12 - Imagem aérea da Festa 
das Tradições Culturais no Campo da 

Aviação do bairro Campeche. Fonte: 
Acervo do NEIM Campeche, 2019.
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Figura 13 - Brincadeiras, cirandas, 
danças e socialização comunitária 

na liberdade do Parque Cultural do 
Campeche (PACUCA) – Campo da 

Aviação. Fonte: Acervo do NEIM 
Campeche, 2019.
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Figura 14 - Encontro e 
brincadeiras entre adultos e 

crianças na natureza.  
Fonte: Acervo do NEIM 

Campeche, 2019.
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Figura 15 - Resgate de 
brincadeiras antigas e de imenso 

valor familiar comunitário.  
Fonte: Acervo do NEIM 

Campeche, 2019.
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Adentrar no universo de Candido Portinari ampliou horizontes e fomentou 
novos planejamentos trazendo a importância e respeito das brincadeiras 
culturais infantis para a infância brasileira. Embalados nessa perspectiva, a 
equipe profissional encerrou o ano letivo com as famílias promovendo um 
acampamento no camping do Parque Municipal da Lagoa do Peri, tendo como 
programação uma caça ao tesouro entre os familiares e professores com a 
temática das obras de Candido Portinari. 

“Bem-vindos à caça ao tesouro do Mundo Portinari, onde a infância ligada à natureza 
ganha destaque e referência. Partir em busca de um tesouro é uma aventura fantástica que 
nos dá asas à imaginação. Vamos embarcar nessa aventura brincando?

Mas antes, temos o primeiro desafio a cumprir:

Afinal, quem era Portinari e o que ele mais gostava de fazer?”

(Texto extraído da carta convite entregue as famílias para a caça ao tesouro)

A organização da caça ao tesouro reverenciava em três pontos do camping 
uma obra do Portinari, que os integrantes de cada equipe precisavam observar e 
realizar a brincadeira que sugeria a pintura. E assim aconteceu com pessoas de 
todas as idades brincando e aprendendo sobre Portinari. Ao realizar a brinca- 
deira, recebiam um elemento da natureza (parte do enigma) que seria montado 
no final, fomentando um momento de brincadeira nas águas da Lagoa do Peri. 
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Figura 16 - Brincadeira de 
Pula Carniça baseada na obra 

“Meninos pulando carniça, 1957”. 
Fonte: Acervo  

Melissa Weber, 2019.
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Figura 17 - Cabo de guerra – 
representando a obra “Meninos 
brincando, 1955”. Fonte: Acervo 

Melissa Weber, 2019.
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Figura 18 - Construção de 
jangadas com elementos naturais 

lançadas nas águas da Lagoa 
do Peri. Fonte: Acervo do NEIM 

Campeche, 2019.
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Figura 19 - O encontro ao redor 
da fogueira. Música, alegria, 

socialização e emoção. Fonte: 
Acervo Melissa Weber, 2019.
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Compreendemos que estes três momentos do trabalho realizados 
este ano no NEIM Campeche, sendo eles o teatro, a festa das tradições e o 
acampamento foram marcantes no diálogo entre o Campeche a Brodowski. O 
projeto Portinari impulsionou e valorizou a prática pedagógica crítica a partir 
da arte, do brincar e da infância, junto com o NEIM Campeche, e fomentou a 
tomada de consciência da comunidade escolar para estas categorias, com um 
olhar sensível para o chão da gente, para o chão que brincamos e trabalhamos, 
lembrando o ditado de pensar globalmente e agir localmente.
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CORPO, BRINCADEIRA, ARTE E 
EXPERIÊNCIA NA INFÂNCIA 

Carmen Lúcia Nunes Vieira 
Simone Cristiane Silveira Cintra 

RESUMO: O presente texto apresenta reflexões oriundas do envolvimento e da 
participação das autoras no que tange à etapa da Educação Infantil do Projeto de 
Extensão “Experiências Educativas: Infância e Educação do Corpo na Obra de 
Portinari”, proposto pela Universidade Federal de Santa Catarina (programa PIBID), 
desenvolvido na Rede Municipal de Ensino de Florianópolis. Discutimos questões sobre 
corpo, experiências corporais, brincadeira, arte e experiências estéticas imbricadas à 
infância. Também tecemos considerações acerca de uma interconexão entre brincadeira 
e arte, o que se apresentou de suma importância para as reflexões e ações do próprio 
projeto. Tomamos por base Documentos Curriculares da Educação Infantil da Rede, 
assim como autores pertinentes às temáticas abordadas. Apontamos o êxito do 
projeto, sobretudo, no que se refere às diferentes linguagens na interconexão com a 
brincadeira. Já que trazer Candido Portinari (suas obras, história, cidade, brincadeiras 
de infância) estabeleceu um diálogo com a Educação Básica Municipal (suas crianças, 
seus profissionais e comunidade educativa, considerando seus lugares, infâncias e 
brincadeiras), conseguiu diversificar, ampliar e complexificar o repertório artístico, 
estético e cultural dos envolvidos. Por fim, consideramos que tal experiência educativa, 
na qual corpo, brincadeira e arte puderam ser vividos e experienciados na direção da 
experiência estética, pode, em alguns momentos, subverter e revolucionar aspectos 
que aprisionam no sistema educacional. 
Palavras-chave: Brincadeira. Arte. Infância. Educação Infantil.
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BODY, PLAY, ART, AND E CHILDHOOD EXPERIENCING 

ABSTRACT: This text presents reflections arising from the involvement 
and participation of the authors regarding the Early Childhood Education 
stage of the Extension Project “Educational Experiences: Childhood 
and Education of the Body in the Work of Portinari”, proposed by the 
Federal University of Santa Catarina (PIBID program), developed in the 
Municipal Education System of Florianópolis. We discuss issues about the 
body, bodily experiences, games, art and aesthetic experiences intertwined 
with childhood. We also shaped considerations about an interconnection 
between play and art, which was of paramount importance for the reflections 
and actions of the project itself. Grounding in the System’s Curriculum 
Documents for Early Childhood Education, as well as relevant authors 
to the themes addressed. We point to the project’s success, above all, with 
regard to the different languages   in the interconnection with playing. 
Since bringing Candido Portinari (his works, history, city, childhood 
games) established a dialogue with the Basic Municipal Education (its 
children, its professionals and the educational community, considering 
their regions, childhoods and games), it managed to diversify, expand and 
complexify the artistic, aesthetic and cultural repertoire of those involved. 
Finally, we consider that such educational experience, in which body, play 
and art could be lived and experienced in the direction of the aesthetic 
experience, can, at times, subvert and revolutionize aspects that imprison 
in the educational system.

KEYWORDS: Play. Art. Childhood. Preschool, Kindergarten.

CUERPO, JUEGOS, ARTE Y EXPERIENCIA EN LA INFANCIA  

RESUMEN: El texto presenta reflexiones de la intervención y 
participación de las autoras en referencia a la educación infantil en el 
Proyecto de Extensión “Experiencias Educativas: infancia y Educación 
del Cuerpo en la Obra de Portinari”, propuesto por la Universidad 
Federal de Santa Catarina (programa PIBID), desarrollado por la Red 
Municipal de Enseñanza de Florianópolis. Discutimos cuestiones sobre 
el cuerpo, experiencias corporales, juegos, arte y experiencias estéticas 
interconectadas a la infancia. También tejemos consideraciones sobre la 
interconexión entre juegos y arte, lo que se presentó muy importante 
para las reflexiones y acciones del propio proyecto. Nos apoyamos en los 
Documentos Curriculares de la Educación Infantil de la Red, así como en 
autores pertinentes en relación con las temáticas abordadas. Señalamos el 
éxito del proyecto, sobre todo, en lo que se refiere a los diferentes lenguajes 
en interconexión con los juegos. Desde que Candido Portinari (sus obras, 
historia, ciudad, juegos de la niñez) estableció un diálogo con la Educación 
Básica Municipal (sus niños, sus profesionales y comunidad educativa, 
considerando sus sitios, niñez y juegos), logró diversificar, ampliar y 
complejizar el repertorio artístico, estético y cultural de los participantes. 
Finalmente, consideramos que dicha experiencia educativa, en que el 
cuerpo, los juegos y el arte pueden ser vividos y experimentados como 
una experiencia estética, puede, en ocasiones, subvertir y revolucionar 
aspectos que aprisionan en el sistema de enseñanza. 

PALABRAS-CLAVE: Juegos. Arte. Infancia. Educación infantil.
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Português/Inglês. 
TRADUÇÃO ESPANHOL: Carmen Lúcia Nunes Vieira, Doutora em Educação pela UFSC; REVISÃO ESPANHOL: Azucena Esteban 
Alonso, Doutora em Educação pela Universidade Valladolid.

REVISÃO TEXTUAL: Tiago Costa Pereira, Graduado em Jornalismo pela Faculdade Estácio de Sá de Santa Catarina. Mestre em 
Literatura e Doutor em Estudos da Tradução, pela Universidade Federal de Santa Catarina.



471

1 INTRODUÇÃO 

A paisagem onde a gente brincou 
pela primeira vez não sai mais da gente. 

(Candido Portinari, 1929)1

A escrita do presente texto surge a partir de reflexões oriundas da análise 
realizada pelas autoras, então designadas e responsáveis por emitir um parecer 
do Núcleo de Formação, Pesquisa e Assessoramento da Educação Infantil 
(NUFPAEI) da Diretoria de Educação Infantil (DEI) da Secretaria Municipal 
de Educação de Florianópolis (SME), sobre a implementação do Projeto de 
Extensão “Experiências Educativas: Infância e Educação do Corpo na Obra 
de Portinari”, proposto pela Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC) 
– Programa Institucional de Bolsas de Iniciação à Docência do Ministério da 
Educação (PIBID), na etapa da Educação Infantil da Rede Municipal de Ensino 
de Florianópolis (RMEF). Tal tarefa de análise possibilitou identificar um 
profícuo diálogo entre conceitos e ações do projeto e concepções orientadoras 
das práticas educativo-pedagógicas da Educação Infantil da RMEF. O que se 
intensificou ao participarmos de algumas das ações do projeto, sobretudo o 
Seminário “Experiências Educativas: Infância e Educação do Corpo na Obra de 

1  Vide página 415, deste livro.
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Portinari”2 e o processo de formação para a escrita de cada artigo que compõe 
este livro3. Assim, buscamos demarcar e detalhar conceitos que compõem o 
profícuo diálogo identificado. Os itens 2 e 3 do texto trazem o detalhamento 
referente às concepções de corpo, experiências corporais, brincadeira, arte, 
experiências estéticas e infância. O item 4 traz a interconexão entre brincadeira 
e arte, na qual o diálogo nos parece ainda mais profícuo, uma vez que o projeto 
também se constitui a partir dessa interconexão. Para tanto, tomamos por base 
Documentos Curriculares da Educação Infantil da RMEF,4 bem como o diálogo 
com alguns autores que lhes dão sustentação teórica e demais pesquisadores 
das temáticas abordadas. 

2  Seminário “Experiências Educativas: Infância e Educação do Corpo na Obra de Portinari”, realizado nos 
dias 9 e 12 de dezembro de 2019, no Centro de Educação Continuada da Secretaria Municipal de Educação de 
Florianópolis. Atividade finalizada no Rancho do Pescador Getúlio, na praia do Campeche, em Florianópolis. 
Evento do qual participamos e cujo detalhamento consta na apresentação deste livro.
3  Processo realizado por uma equipe, formada por profissionais envolvidos no projeto, que se encontrou, 
virtualmente, durante o ano de 2020 e o primeiro semestre de 2021 para construir este livro coletivamente. Nos 
encontros de formação para a escrita, discutimos cada texto/artigo, assim como conceitos e noções orientadoras 
das nossas narrativas. 
4  Diretrizes Educacionais Pedagógicas para a Educação Infantil (2010); Orientações Curriculares para a 
Educação Infantil da Rede Municipal de Ensino de Florianópolis (2012); Currículo da Educação Infantil da 
Rede Municipal de Ensino de Florianópolis (2015a); Diretrizes Curriculares para a Educação Básica da Rede 
Municipal de Ensino de Florianópolis (2015b); A Educação Física na Educação Infantil da Rede Municipal de 
Ensino de Florianópolis (2016a); Matriz Curricular para a Educação das Relações Étnico-raciais na Educação 
Básica (2016b). Base Nacional Comum Curricular e os Documentos Curriculares Municipais da Educação 
Infantil de Florianópolis: Recontextualização Curricular (2020).
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2 SOBRE CORPO E EXPERIÊNCIAS CORPORAIS NA INFÂNCIA5

 Brincadeiras
Elástico, banho de rio, pega-pega (com o Bambi, na rua ou nos galhos das 

árvores), pé-na-lata, esconde-esconde, bandeira-salva, pipa, fazendinha, 
carrinho, vendinha, loucinha de barro, casinha, bicicleta, jogo de taco, 

eram as brincadeiras mais fascinantes da minha infância. Lembro-me da 
sensação que cada uma proporcionava. Mas todas tinham algo em comum, 
a liberdade de escolha, de movimento, a rua, ninguém dizendo quem devia 

ou não brincar. Escolher ou ser escolhida pelas crianças maiores, mais 
velhos, amigos, irmãos, não importava, mas não ter nenhum adulto para 

dizer “faça isso ou aquilo” era fascinante. Essa era a minha hora, não eram 
muitas ao dia, mas eram minhas escolhas. Brigar, requerer uma posição 

qualquer de igual para igual, aceitar ou não a decisão dos amigos, começar 
e terminar a brincadeira a bel-prazer, era experimentar algo do mundo 

adulto. Todas essas brincadeiras eram um mundo em particular e me 
sentia viva em cada uma delas, meu corpo estava ali sentindo cada prazer, 

dor, cansaço e desejo que pudessem exigir. 
Excerto de “Algumas Lembranças: estilhaços de uma infância”.  

(NUNES-VIEIRA, 2016, p. 45).

Discussões sobre o corpo, ou a dimensão corporal do humano, ganham 
força e espaço já há algum tempo na atual sociedade, seja em revistas 
e programas que indicam a imagem de um corpo perfeito ou nos avanços 
dos tratamentos estéticos e do mercado da beleza, que anunciam, de certa 

5  Esse item retoma, em alguns momentos e de alguma forma, ideias (em especial, as sobre experiências 
corporais na infância) apresentadas na tese “Experiências (Corporais) da Infância em Memórias de Professoras” 
(NUNES-VIEIRA, 2016).
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forma, o prolongamento da juventude. Ainda, em práticas esportivas que se 
aliam ou ao desempenho e à eficiência (no caso do alto rendimento) ou aos 
discursos da área da saúde (quando praticados moderadamente). Incluímos 
aqui, com algum cuidado, práticas alternativas, como yoga, pilates etc. Todas 
com anúncios de bem-estar e corpo saudável. Sabemos que tais aspectos se 
apresentam às crianças desde a mais tenra infância e adentram ao âmbito 
educacional, já na Educação Infantil.

Destacamos aqui que tais debates não nos passam desapercebidos. Por 
isso a importância de demarcar que, quando falamos de corpo, do nosso e das 
crianças, o entendemos não só como reduto de nossas mazelas (violências, tabus, 
dores, imperfeições etc.), mas também de nossa sensibilidade (afetos, desejos, 
sentimentos e emoções). Portanto, carrega, além de características e funções 
anatomorfofisiológicas, as marcas daquilo que vivemos e experienciamos ao 
longo de nossas vidas, quanto às relações sociais e culturais.

Silva (2010), em “Corpo em movimento na Educação Infantil: a cultura 
corporal e os conteúdos/linguagens”, propõe pensar o corpo em movimento 
das crianças nos ambientes das unidades educativas de Educação Infantil, 
considerando as categorias dialéticas implícitas no “movimento” do “corpo 
produtivo” e do “corpo brincante” e anuncia a ideia de um “corpo produtivo”, 
em dualidade ao “corpo brincante”, na atual sociedade capitalista em que 
vivemos:
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 A ideia de corpo portador de repressões sociais e da mais profunda 
servidão e exploração humana engendrados pelo capitalismo, 
como por exemplo, o “corpo produtivo”, que opera através da 
mediação entre o social e o biológico sob a égide do trabalho 
socialmente necessário (trabalho produtivo) (MARX,1980), cujo 
fim único é trabalhar para manter-se e satisfazer as necessidades 
básicas e, consequentemente, produzir/trabalhar para tornar 
mais rentável o capital. [...] Em contrapartida é esse mesmo 
corpo social que, contraditoriamente, se insurge como emissário 
de expressão, utopia, liberdade, luta e resistência: “o corpo 
brincante” (SILVA, 2003). “o mesmo pé que dança o samba – vai 
à luta...”. (SILVA, 2010, p. 79).

Concordamos com Silva, quanto à dialética da dimensão corporal e as 
possibilidades do corpo brincante, mas, e, sobretudo, com Le Breton (2006, p. 
7), quando diz que “[...] antes de qualquer coisa, a existência é corporal”. E 
quando tratamos das crianças, e sua educação, partimos de tal premissa, já que 
experimentam o mundo assim, corporalmente e brincando, ou seria, brincando 
corporalmente.

Trazemos ao diálogo a última frase da epígrafe “todas essas brincadeiras 
eram um mundo em particular e me sentia viva em cada uma delas, meu corpo 
estava ali sentindo cada prazer, dor, cansaço e desejo que pudessem exigir”. O 
que revela na rememoração das brincadeiras de infância, de uma das autoras 
do presente texto, a imbricação entre corpo e brincadeira na infância, mas, 
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especificamente para dizer das possibilidades das “experiências” corporais na 
infância.

Concordamos com Walter Benjamin que “[...] todo hábito entra na vida 
como brincadeira, e nele, mesmo em suas formas mais enrijecidas, sobrevive 
até o final um restinho da brincadeira”. (BENJAMIN, 2002, p. 102). Desse 
modo, reforçamos que a pesquisa de Nunes-Vieira (2016), ancorada no mesmo 
autor, confirma que: as brincadeiras são conteúdo constante das recordações da 
infância. E há um momento mimético a formar o sujeito, que se materializa nas 
brincadeiras infantis e que depois se incorpora como recordação. Assim, atingem 
a formação subjetiva em dois planos: na experiência infantil e no ato de sua 
rememoração (NUNES-VIEIRA, 2016). Tal perspectiva aponta à possibilidade 
de experiência contida na brincadeira infantil e nos remete, também, à ideia de 
que a atualização da experiência é em si experiência6. E, sobretudo, que a criança, 
via brincadeira, tem a possibilidade de experimentação e intercâmbio de suas 
experiências. Pois, “quanto mais se perde”, “mais se encontra” com “vitórias, 

6  Aqui o significado da experiência é tomado como “[...] a interiorização subjetiva, a condição daquele que 
viajou muito – no espaço e no tempo especializado –, que presenciou corporalmente e que incorporou pelo 
aparato sensorial, ou então aos que ouviram as narrativas”. Ainda, “[...] se a experiência é aquela tessitura 
objetiva e subjetiva, que se vitaliza apenas quando pode ser narrada, compartilhada, trazida ao plano da 
consciência, é porque, de fato, narrar e curar se cruzam no encontro entre corpo e pensamento, entre os sentidos 
humanos, capazes de interagir, e os significados, os conceitos, que elucidam e rompem com o passado mítico 
que aprisiona, que adoece”. (VAZ, 2010, p. 38-43). 
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triunfos”, mas também, “frustrações”, pela experiência da própria brincadeira. 
E se:

O adulto, ao narrar uma experiência, alivia seu coração dos 
horrores, goza duplamente uma felicidade. A criança volta a criar 
para si todo o fato vivido, começa mais uma vez do início. Talvez 
resida aqui a mais profunda raiz para o duplo sentido nos “jogos 
alemães” repetir o mesmo seria o elemento verdadeiramente 
comum. A essência do brincar não é “um fazer como se”, mas 
um “fazer sempre de novo”, transformação da experiência mais 
comovente em hábito. (BENJAMIN, 2002, p.101-102).

Consideramos a importância que Walter Benjamin atribui à narração para a 
atualização da experiência sensorial do narrador (que viveu, ouviu, viu um fato), 
sendo que a retransmissão da história narrada por quem a ouviu (o ouvinte) 
é condição essencial para a sobrevivência da narrativa, consequentemente, 
condição essencial para atualização da própria experiência. Também, atentas 
aos alertas, sobre o declínio da arte de narrar no mundo contemporâneo, assim 
como de termos mais “vivências” e menos “experiências”, no sentido substancial 
“experiência comunicável”. Como o próprio diz: “É como se estivéssemos 
privados de uma faculdade que nos parecia segura e inalienável: a de intercambiar 
experiências”. (BENJAMIN, 2008, p. 198). Ainda assim, apostamos na potência 
das experiências, em especial na infância, e como próprio Benjamin anuncia por 
uma determinada “capacidade mimética” e de experimentação que se apresenta 
via brincadeira. 
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Nessa perspectiva, a experiência das crianças apresenta tal “capacidade 
mimética”, de experimentação, que de alguma maneira foi sabotada e se 
apresenta limitada e/ou adormecida entre os adultos, mas reside nas brincadeiras 
infantis. Pois, “[...] os jogos infantis são impregnados de comportamentos 
miméticos, que não se limitam de modo algum à imitação de pessoas. A criança 
não brinca apenas de ser comerciante ou professor, mas também moinho de 
vento e trem”. (BENJAMIN, 2008, p. 108). Portanto, o conteúdo imaginário da 
brincadeira não é determinado pelo brinquedo, objeto do brincar, mas sim, 
pela própria ação da criança.

Ainda que a criança, com sua maneira de ser, de agir, de imaginar, e com 
a capacidade de mimetizar – de se transmutar em um objeto ou pessoa, que 
volta a ser ela mesma quando quer, ou seja, com a capacidade de “produzir 
semelhanças” – determine o conteúdo da brincadeira no ato de brincar e não o 
contrário, de forma alguma a brincadeira está desvinculada do mundo adulto. 
Dito de outra forma, as crianças, suas brincadeiras, seus jogos e brinquedos estão 
inseridos no mundo adulto, da cultura e da sociedade em que vivem e brincam. 
Assim:

As crianças não constituem nenhuma comunidade isolada, mas 
antes fazem parte do povo e da classe a que pertencem. Da 
mesma forma, os seus brinquedos não dão testemunho de uma 
vida autônoma e segregada, mas são um mudo diálogo de sinais 
entre a criança e o povo. (BENJAMIN, 2002, p. 94).
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A brincadeira é, portanto, expressão do mundo adulto. E como anuncia 
Brougère (2000, p. 98), “aprende-se a brincar”. E o próprio autor alerta: é 
preciso estar atento às contradições da própria brincadeira, já que ela pode ser 
expressão também de práticas conformadoras. Por exemplo, brincadeiras com 
e para determinado gênero; as relações de dominação entre etnias; ou ainda, 
das relações de classes que se aprende brincando. Podemos retomar alguns 
parágrafos acima e pensarmos na condição do corpo e sua dualidade “corpo 
produtivo” e “corpo brincante”, faces de um mesmo corpo social.

Esse alerta referente às ambiguidades (tanto da dualidade do “corpo 
social”, como da brincadeira) é importante, em especial, quando relacionado 
ao contexto das instituições educacionais que atendem a infância. Aqui, 
reportamo-nos, em especial à Educação Infantil, em que a brincadeira é eixo 
estruturante e estruturador das relações e práticas educativo-pedagógicas, e, 
por consequência, perpassa toda atuação docente. Porém, o alerta vale para todo 
o âmbito educacional. Nesse sentido, concordamos com a afirmação de que a 
brincadeira “[...] é um espaço de socialização, de domínio da relação com o outro, 
de apropriação da cultura, de exercício da decisão e da invenção”. (BROUGÉRE, 
2000, p. 103-104). Mas é ambígua e pode ser mais um lugar de conformismo, por 
isso “[...] não se pode confiar na brincadeira, mas não se pode evitar um convite 
para a brincadeira”. (BROUGÉRE, 2000, p. 103-104).
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Reiteramos que apostamos na potência da brincadeira, já que ela se 
apresenta como possibilidades de experiência das crianças, que, brincando, 
corporalmente, vão estabelecendo relações com o próprio mundo, com as outras 
crianças, com os adultos. Dessa maneira, vão não somente se apropriando 
da cultura, mas também produzindo cultura à medida que reinventam seus 
modos de ser e estar no mundo e deixam as marcas do novo, no velho mundo. 
Brincar, movimentar-se, expressar-se por meio de elementos das linguagens 
da arte (dançar, dramatizar, cantar, desenhar, fotografar, compor etc.), é do 
que as crianças precisam. É disso que se trata a infância, de se relacionar e de 
experimentar, corporalmente, o mundo, “experiências” indissociáveis de um 
“corpo brincante” e sensível.

3 SOBRE ARTE E EXPERIÊNCIA ESTÉTICA NA INFÂNCIA 

A arte é uma roda girando em torno de um eixo imóvel que não podemos 
pegar nem definir (BROOK, 1999, p.79). Impossível não querer, se não 
desvendar, ao menos me aproximar do seu mistério. O teatro, desde as 

primeiras vezes que o vivenciei, exerceu grande influência e fascínio 
sobre mim, determinando minhas escolhas futuras. No palco, o dilema da 

existência ausentava-se e sentir a sua ausência era a melhor das sensações. 
No início bastava, mas com o passar dos anos, começou a incomodar e a 
gerar questionamentos. Fazer teatro deixou de ser suficiente, sua magia 

me intrigava. Qual seria o seu segredo? Por que, apesar de ignorado ou 
rejeitado por uns, era tão vital e amado por outros? Enfim, qual seria a sua 

função na vida dos homens? (CINTRA-SILVA, 2002, p. 83).
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Pontuar ou discutir as diferentes formas de se definir arte7, 
independentemente da linguagem artística em questão, não é tarefa fácil, 
tampouco almejamos realizá-la neste texto. Contudo, perseguir modos de 
ampliar a compreensão, reflexão e o debate acerca da sua “função” – ou melhor, 
dizendo, de suas relações e implicações na vida humana e, de forma mais 
pontual, em processos de educação formal – tem constituído nossos percursos 
de estudo e prática docente. Nesse sentido, na esteira de escritas anteriores, 
propomo-nos a colocar em diálogo formas de abordar a arte e suas relações 
com a infância e a educação das crianças. 

A arte nem sempre foi entendida como conhecimento e como componente 
curricular em nosso país. O texto “PCN-Arte para o Ensino Fundamental” 
(BRASIL, 2000, p. 30) traz trechos sobre a história desse processo:

Com a Lei n. 9.394/96, revogam-se as disposições anteriores e 
Arte é considerada obrigatória na educação básica: “O ensino 
da arte constituirá componente curricular obrigatório, nos 
diversos níveis da educação básica, de forma a promover o 
desenvolvimento cultural dos alunos (art. 26, § 2º).[...]

7  Há autores que utilizam o termo “artes” na perspectiva de englobar as diferentes formas de arte. Entretanto, 
entendemos que a grafia do termo no singular demarca a sua constituição como “[...] área do conhecimento 
que abraça a dança, a música, o teatro e as artes visuais (pintura, cinema, fotografia, entre outras) – portanto 
traduz-se em diferentes âmbitos, cada qual com a sua especificidade”. (LEITE, 2005, p. 95).
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É com este cenário que se chegou ao final da década de 90, 
mobilizando novas tendências curriculares em Arte, pensando no 
terceiro milênio. São características desse novo marco curricular 
as reivindicações de identificar a área por Arte (e não mais por 
Educação Artística) e de incluí-la na estrutura curricular como 
área, com conteúdos próprios ligados à cultura artística e não 
apenas como atividade. (BRASIL, 2000, p. 30).

A incorporação prevista em lei foi um passo importante e nos ajuda na 
compreensão do trabalho a ser realizado junto às crianças, mas a sua efetivação 
permanece em curso. Ainda somos interpelados por estudos que abordam, e 
trazem à discussão, cotidianos educativos nos quais as crianças somente têm 
acesso a práticas de desenhar, dramatizar, cantar, entre outras formas de 
expressão artística, em momentos festivos, para relaxar, como estratégia para o 
ensino de valores e/ou conteúdos de outras áreas do conhecimento ou como meio 
de tornar a aprendizagem lúdica e prazerosa. Identificamos essas práticas como 
utilitárias, nas quais a arte perde sua especificidade; bem como sua potência 
intrínseca é secundarizada ou mesmo desconsiderada. Como escreveu Sonia 
Kramer (1998, p. 210),

[...] para ser educativa, a arte precisa ser arte e não arte educativa; 
do mesmo modo, para ser educativo, o museu precisa ser espaço 
de cultura e não um museu educativo. É na sua precípua ação 
cultural que se apresenta a possibilidade de ser educativo. O 
museu não é um lugar de ensinar cultura, mas, sim, lugar de 
cultura. 
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Para ampliar o diálogo acerca das questões trazidas por Kramer, 
apresentamos as abordagens contextualista e essencialista, descritas por Elliot 
Eisner (1972), cuja intenção foi categorizar as formas pelas quais a função 
educacional da arte tem sido justificada, e apresentadas, também, por Ingrid 
Koudela (1990) a partir dos estudos de Eisner. 

A abordagem contextualista “[...] enfatiza as consequências instrumentais 
da arte na educação”. (KOUDELA, 1990, p. 17). Já a essencialista “[...] considera 
que a arte tem uma contribuição única a dar para a experiência e a cultura 
humanas, diferenciando-a de outros campos de estudo”. (KOUDELA, 1990, p. 
18). Eisner pontua aspectos que compõem a especificidade da arte defendida 
pelos essencialistas: 

O valor primeiro da arte reside, a meu ver, na contribuição única 
que traz para a experiência individual e para a compreensão do 
homem. As artes visuais lidam com um aspecto da consciência 
humana a que nenhum outro campo se refere: a contemplação 
estética da forma visual. As outras artes lidam com outras 
modalidades sensoriais diferentes, enquanto as ciências e as 
artes práticas têm outros objetivos. (EISNER apud KOUDELA, 
1990, p. 18).

Vemos, portanto, que o autor se refere às modalidades sensoriais como 
elementos constitutivos e específicos das diferentes formas de arte; corrobora 
com a ideia de que as diferentes formas de arte são conhecimentos estéticos, 
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construídos pelos sentidos e pela percepção, possuindo, assim, características 
que os constituem e os diferenciam de outras formas de conhecimento; bem 
como advoga pelo reconhecimento dessas características nas propostas 
de educação em que a arte se faz presente (DEBUS; CINTRA, 2014, p. 84). 
Características sobre as quais discorreremos um pouco mais, uma vez que seu 
reconhecimento orienta nossas práticas docentes e as reflexões trazidas para 
este texto. Entretanto, na impossibilidade de abordá-las na sua integralidade, 
buscamos por aquelas que, a nosso ver, são imprescindíveis ao encontro e às 
relações entre arte, educação e infância.

Comecemos pelo entendimento da “[...] arte como linguagem, como uma 
forma de representação e expressão, que opera por meio de cores, formas, linhas 
e volumes, gestos e sons para criar imagens [...]” (ALBANO, 2004, p. 46), que 
opera, também, por meio de palavras – se considerarmos a linguagem literária 
que não se configura informativa, mas ficcional. Uma linguagem constituída 
por “[...] formas marcadamente disruptivas, abertas, transgressoras, não 
padronizadas e autorais [...]” (FLORIANÓPOLIS, 2021, no prelo), com seus 
próprios elementos, códigos e materiais que se alteram à medida que também se 
alteram a humanidade, suas necessidades e formas de expressão. Como escreveu 
Ostetto (2010, p. 55-56),
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[...] não há regras fixas no modo de produção da arte, suas 
linguagens são territórios sem fronteiras: a arte é “um tal fazer 
que, enquanto faz, inventa o por fazer e o modo de fazer” 
(PAREYSON apud MARTINS et al, 1998, p. 55). Pesquisar, 
mergulhar no desconhecido para testar novos materiais e formas, 
experimentar diferentes elementos ainda não apropriados 
integram o fazer artístico.

Nas palavras de Marilena Chaui, a arte é uma “linguagem instituinte”, que 
muito se difere da linguagem cotidiana: 

A linguagem que falamos cotidianamente é a linguagem instituída, 
uma “fala falada”, em que reproduzimos as significações das 
palavras, sem pensar nelas. A linguagem do poeta, do romancista, 
do contista é uma linguagem instituinte, criadora, inventora de 
significações novas, uma ‘fala falante’”.

[...]

A literatura, como a pintura, a música, a escultura e qualquer 
das artes é a passagem do instituído ao instituinte, ou seja, uma 
transfiguração do existente numa outra realidade que o faz 
renascer e ser de maneira inteiramente nova. A transformação ou 
transfiguração da realidade numa outra, nova e existente apenas 
no trabalho realizado pelo artista, chama-se obra. (CHAUI, 2009, 
p. 190, grifos da autora). 

Chaui (2009) chama a atenção para o trabalho do artista que, de forma 
intencional, faz a transfiguração, cria o novo. A autora, ao pontuar a diferença 
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e, ao mesmo tempo, a relação entre a linguagem cotidiana (instituída) e a 
linguagem da arte (instituinte), evidencia uma das especificidades desse campo 
de conhecimento: seu aspecto inaugural e autoral. Na arte não há espaço para o 
já existente, ordinário, para a uniformidade, pois ela “[...] se define justamente 
pela diversidade, por propor algo que é pessoal e único”. (ALBANO, 2013, p. 71). 
Mesmo que suas linguagens empreguem e se construam pelas mais cotidianas 
das situações ou pelo mais conhecido dos objetos, o resultado trará a novidade, 
oferecida aos nossos sentidos e à nossa intelecção, de forma a também gerar o 
novo, uma vez que a recriação foi realizada, a obra foi criada. 

O que há de mais espantoso nas artes é que elas desvendam ou 
descobrem o mundo recriando-o de outra maneira e em outra 
dimensão. Justamente porque recriam o mundo com palavras, 
sons, traços, cores, gestos, movimentos, formas, massas, volumes 
a realidade criada não está aquém nem além da obra, assim como 
não está na obra, mas é a própria obra de arte. (CHAUI, 2009, 
p.190, grifos da autora). 

Entendemos que as características da arte como linguagem trazidas até 
aqui, apesar de sucintas, podem, em alguma medida, possibilitar a tecitura de 
aspectos que compõem a relação entre arte e infância. Sonia Kramer, baseada 
em estudos de Walter Benjamin, pontua que “[...] interessadas em brinquedos e 
bonecas, atraídas por contos de fadas, mitos, lendas, querendo aprender e criar, 
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as crianças estão mais próximas do artista, do colecionador e do mágico, do que 
de pedagogos bem intencionados” (2007, p. 16). Longe de criticar ou culpabilizar 
a pedagogia, suas e seus profissionais, compreendemos a partir de Benjamin a 
proximidade e afinidade que as crianças demonstram com os artistas e, também, 
com as formas constitutivas da arte, de seus processo criadores e produções (as 
obras de arte). 

Por sua vez, essa assertiva nos traz de volta à discussão do reconhecimento 
das características e especificidades da arte nos processos educativos. Pois, para 
ampliar e potencializar ainda mais a aproximação e o interesse das crianças sobre 
os artistas e suas produções, necessitamos de práticas educativo-pedagógicas 
pautadas na arte como conhecimento e linguagem; e não de práticas pautadas 
na arte “[...] como instrumento pedagógico (...), transformando-a em ‘teatrinho’, 
‘musiquinha’ etc.” (LEITE, 2005, p. 96). 

Carlos Drummond de Andrade, em 1974, em um artigo para o “Jornal do 
Brasil”, questiona as práticas que visam à instrumentalização da arte: 

O que eu pediria à escola, se não me faltassem luzes pedagógicas, 
era considerar a poesia como primeira visão direta das coisas 
e, depois, como veículo de informação prática e teórica, 
preservando em cada aluno o fundo mágico, lúdico, intuitivo 
e criativo, que se identifica basicamente com a sensibilidade 
poética. (DRUMMOND, 1974, s.p.). 
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O que Drummond indica em sua reflexão se aproxima da ideia de Kramer 
(1998, p. 210): “[...] a arte precisa ser arte e não arte educativa”. O poeta reflete, 
também, acerca da relação da arte com outras áreas de conhecimento, não 
de forma subserviente, mas sim de forma igualitária, respeitando sua função 
precípua. É inegável a importância dessa relação. Entretanto, é necessário 
considerar que para que a arte possa participar dos processos de aprendizagem e 
desenvolvimento das crianças – de forma igualitária aos demais conhecimentos 
historicamente produzidos – seus elementos, códigos, criações, criadores e 
histórias precisam estar presentes nas diferentes etapas da educação, não como 
atividade, mas sim como possibilidade de aceder à experiência poética, como 
diz Drummond, e estética. Nesse sentido, falar das características constitutivas 
da arte, e de como elas podem integrar o encontro e as relações com a educação 
e a infância, passa, necessariamente, pelo debate acerca da experiência estética, 
uma vez que a arte constitui uma das principais formas de acedermos a esta 
experiência.

A arte, em suas diversas expressões, desnaturaliza o olhar, 
fazendo-nos compreender o quanto o olhar acostumado não vê. 
A experiência estética proporcionada na relação com as obras 
(sejam elas de que linguagens forem) faz com que possamos 
viver cada momento de forma mais intensa e sempre inaugural, 
trazendo-nos a desacomodação das percepções e o distanciamento 
necessário para o estranhamento. (CINTRA; LEITE, 2014, p. 52). 
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Entretanto, a experiência estética, acertadamente, associada à arte, não está 
restrita a ela, “[...] pode ocorrer também em situações cotidianas, assistindo a um 
jogo, vendo uma tapeçaria, diante de cenas da natureza, ouvindo música, lendo 
uma poesia, etc. A estética se relaciona com a nossa capacidade de aprender 
a realidade pelos canais da sensibilidade”. (HERMANN, 2014, p. 124 apud 
CORRÊA; OSTETTO, 2018, p. 26). Da mesma forma que a nossa relação com o 
mundo pode se distanciar dos sentidos, da sensibilidade, colando-se apenas ao 
cotidiano, ou ainda, aprisionada a ele. Zanella amplia esta questão: 

Pessoas concretas, marcadas pelas condições sociais e históricas 
que as forjaram podem estabelecer relações de variadas formas 
com a realidade, com os outros e consigo mesmos, relações 
essas que podem ser prático-utilitárias ou estéticas. Enquanto 
as primeiras caracterizam o plano da cotidianidade, estas 
últimas destacam-se na medida em que possibilitam ao sujeito 
deslocar-se da realidade vivida e imergir em outra, mediada por 
novos sentidos que contribuem para o redimensionamento e re-
significação do próprio viver/existir. (ZANELLA, 2006, p. 144, 
grifos nossos). 

Assim, nossas relações com a arte (não apenas de maneira apreciativa, mas, 
também, por meio da experimentação de seus elementos e materiais), com outras 
expressões culturais, com espaços e seres da natureza, interpessoais ou com nós 
mesmos, podem, ou não, ser estéticas. No entanto, na maioria das vezes, não 
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o são, já que para se constituírem, ainda que potencialmente, estéticas, “[...] 
requerem, sobretudo, descompressão de tempo (nada de pressa!): calma para 
entrar em relação, para perceber, para sentir, para conectar, para transbordar, 
para emocionar, para significar, e para reatualizar” (FLORIANÓPOLIS, 2021, 
no prelo). Condições pouco ou nada favorecidas por nosso viver social. 

Flávio Desgranges (2010) discute justamente a nossa quase inabilidade, em 
especial, a partir da Era Moderna, em nos desprendermos das “relações prático-
utilitárias” (ZANELLA, 2006, p. 44). Baseado em Walter Benjamin, indica a “[...] 
perda da capacidade do indivíduo de engendrar experiências significativas” 
(DESGRANGES, 2010, p. 69). O autor pontua que 

[...] a percepção sensível do indivíduo, desde a instauração dos 
ditames da vida moderna, está premida por uma vivência urbana 
marcada pelos choques do cotidiano, pela padronização gestual, 
pelo consciente assoberbado e pelo desestímulo à atuação de 
outras formações da psique. (DESGRANGES, 2010, p. 69).

E acrescenta: 

Os acontecimentos dispersos de um cotidiano fragmentado e 
funcional, bem como a overdose de conteúdos informacionais 
prioritariamente veiculadas pelos meios de comunicação, 
privilegiam uma operação psíquica meramente instrumental, em 
que o consciente se desdobra para receber e catalogar eventos. 
Este treinamento diário intermitente para uma atuação exagerada 
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do consciente torna a psique pouco disponível para engendrar 
produções sensíveis, para além do mecanismo de estímulos 
e respostas rápidas que fazem apelo a uma racionalidade 
operacional. (DESGRANGES, 2010, p. 69-70).

Destacamos a importância de pensarmos a racionalidade operacional, 
apontada pelo autor, na relação com os contextos educativos. Uma vez que: 

As instituições de escolarização formal têm grande 
responsabilidade nesse processo, pois historicamente têm 
servido à limitação de olhares, à restrição do que é múltiplo, 
à negação do que é plural, ao controle do que poderia ali ter 
expressão. Seus espaços, a estética, luzes e cores, os movimentos 
permitidos e proibidos, os rituais que pouco se renovam, as 
(poucas) falas consentidas, os saberes que podem ali transitar e 
os que são desautorizados, os corpos acolhidos e os condenados 
à reprovação, o que se fala e o que se silencia, vários são os 
aspectos que constituem as (im)possibilidades (in)sensíveis de 
alunos(as), professores(as) e todas as pessoas que (re)produzem 
cotidianamente as escolas e aí se (re)produzem. (ZANELLA, 
2006, p. 145-146).

Nesse sentido, reiteramos a necessidade, ainda presente em nossos dias, 
em pensarmos as unidades educativas como locus para possíveis quedas da 
hegemonia da racionalidade operacional, forjando brechas para: ativar e aguçar 
os sentidos dos que ali convivem; para a construção de relações educativo-
pedagógicas pautadas na indissociabilidade entre razão e emoção; para a 



492

ampliação das formas de olhar o mundo; “[...] para, associando o olhar aos 
demais sentidos, provocar a reflexão crítica, num movimento permanente de 
sucessivas rupturas e desacomodações”. (LEITE, 2005, p. 97).

4 SOBRE BRINCADEIRA E ARTE NA EDUCAÇÃO INFANTIL

A criança brinca porque não poderia viver de outra forma.  
Por isto desenha, por isto cria: porque brinca. 

(ALBANO, 2013, p. 32).

Ao discorrermos, nos itens anteriores, sobre questões que dizem respeito ao 
corpo, à arte, consequentemente, experiências corporais e estéticas, imbricadas à 
infância e sua educação, a brincadeira foi intrinsecamente abordada, em especial 
quando nos referimos ao contexto educacional, e ainda mais especificamente 
à Educação Infantil. Nesse sentido, brincadeira e arte estão intimamente 
relacionadas: a brincadeira estimula a imaginação, ultrapassa a si mesma. A 
arte cria, recria o já estabelecido, desaprisiona. Ambas têm possibilidade de 
subverter, de revolucionar a ordem estabelecida. É nessa interconexão que 
entendemos arte e brincadeira na Educação Infantil, como possibilidade de 
experiência, aquela que se dá via sentidos, corporalmente. Perspectiva apontada 
nos Documentos Curriculares da Educação Infantil da RMEF e que se encontra 
em forte consonância com concepções e práticas dos Núcleos de Educação 
Infantil Municipais (NEIM) e do projeto “Experiências Educativas: Infância e 
Educação do Corpo na Obra de Portinari”, que, por sua vez, considera: 
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[...] a arte e educação em sua dimensão transformadora, criativa, 
de conhecimento vinculado a forte articulação entre o conceito 
e a técnica, teoria e prática. Surge desta tensão uma Pedagogia 
colaborativa, relacional, criativa e transformadora tendo a obra de 
Portinari como referência, demarcando sobretudo a importância 
do brincar, brinquedos e jogos que transcendem as barreiras 
geracionais, ou ainda que se expressam comunitariamente como 
pulsão para vida. (PINTO, 2019, p. 5).

As Diretrizes Curriculares Nacionais da Educação Infantil (DCNEI) 
determinam que “[...] as práticas pedagógicas que compõem a proposta 
curricular da Educação Infantil devem ter como eixos norteadores as interações 
e a brincadeira” (BRASIL, 2010, p. 25). A partir das DCNEI, a RMEF estabelece 
sua organização curricular8 por Núcleos de Ação Pedagógica (Relações Sociais 
e Culturais; Linguagens Oral e Escrita, Visuais, Corporais e Sonoras; Relações 
com a Natureza) e a brincadeira como eixo estruturante e estruturador das 
práticas educativo-pedagógicas na Educação Infantil, uma vez que a brincadeira 
estrutura as relações entre as crianças. Nesse sentido, 

[...] assumir a brincadeira como eixo estruturante para pensar, 
planejar e sistematizar as ações a serem realizadas com as 
crianças é fundamental quando se parte da perspectiva de que 
essa é uma atividade constitutiva, que estrutura a subjetividade. 

8  Tal organização curricular é apresentada e sustentada conforme o conjunto de documentos curriculares da 
RMEF. – já referenciado na nota 4.
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Compreendemos a brincadeira como atividade infantil que 
possibilita experenciar o mundo, ou seja, conhecer, compreender 
e agir sobre o mesmo, ou dito de outra forma a brincadeira se 
constitui possibilidade de experiência9. A experiência10constitui 
o campo em que a criança constrói e amplia repertórios, 
conhecimentos. Walter Benjamin anuncia sobre a potência 
revolucionária da experiência: à medida que a criança vai 
conhecendo e se apropriando do mundo, ela ultrapassa o já 
conhecido e a si mesma. (FLORIANÓPOLIS, 2021, no prelo).

Seguindo a mesma perspectiva, “[...] a brincadeira pode, também, ser 
assumida como linguagem, uma vez que, quando a criança brinca, comunica 
algo ao outro”. (FLORIANÓPOLIS, 2021, no prelo). Assim, a brincadeira é, de 
certa forma, narrativa da infância e, também, materialização do acervo imagético 

9  “Muitas vezes, a ideia de experiência é confundida com a de vivência [...]. Somos expostos cotidianamente 
a inúmeras situações, às vezes conhecidas, outras vezes novas. Mas nem todas se constituem em experiência 
educativa. Uma análise de um dia vivido na instituição de Educação Infantil pode apontar uma lista de 
inúmeras atividades pelas quais as crianças e professores passam e que pouco as afetam. Atividades com pouco 
ou nenhum desafio [...]. Mas a mais importante característica dessa experiência reside na sua capacidade 
de transformação. A experiência é fruto de uma elaboração, portanto, mobiliza diretamente o sujeito, deixa 
marcas, produz sentidos que podem ser recuperados na vivência de outras situações semelhantes, portanto, 
constitui um aprendizado em constante movimento. Aprender em si mesmo, como processo que alavanca o 
desenvolvimento, é uma experiência fundamental às crianças e compromisso de uma boa instituição educativa” 
(AUGUSTO, 2013, p. 20 apud FLORIANÓPOLIS, 2015, p. 10).
10  A experiência (Erfahrung) se contrapõe à vivência (Erlebnis). No lugar da primeira, coloca-se um outro 
modo de percepção e relação com o mundo, vivida de maneira individualizada. A experiência ultrapassa o 
tempo vivido; a vivência é o efêmero, a novidade, ela se consome, se gasta no momento em que é realizada 
(BENJAMIN, 1985; BENJAMIN, 2008). 
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e simbólico da criança no mundo. A criança não tem elementos conceituais para 
narrar, e no seu lugar ela joga, brinca, representa e atualiza a experiência. Ela 
não conta, necessariamente, para os ouvintes, mas também para si e à medida 
que se apropria do mundo, ultrapassa o conhecido e a si mesma.

Para a criança entrar no mundo do adulto, na cultura, ela deve 
dominar as variadas linguagens e formas de simbolização e 
comunicação: a fala, a encenação, a pintura, os sons, a música, 
a construção e uma profusão de outras linguagens. Essas 
linguagens são vividas pela criança como brincadeira, que é 
a forma mais significativa que ela tem de agir no mundo e de 
se desenvolver. Para a criança, a linguagem é brincadeira e a 
brincadeira é linguagem. (FERREIRA, 2013, p. 14).

A interconexão entre brincadeira e arte, aquela que possibilita a experiência 
que se dá corporalmente, via sentidos, por nós apontada, assim como a 
brincadeira como linguagem, pela qual a criança age no mundo, apontada 
por Ferreira (2013), aparecem em ações do projeto “Experiências Educativas: 
Infância e Educação do Corpo na Obra de Portinari” em momentos vividos 
pelas crianças, como estão relatados ao longo deste livro. 

Percebemos tal interconexão em alguns momentos por nós experienciados, 
como em nossa participação no Seminário, em especial, no evento do rancho do 
pescador na praia do Campeche. Nessa ocasião, crianças da Educação Infantil 
e do primeiro ano da Educação Fundamental do município experienciaram a 



496

interconexão entre brincadeira e arte, disseram de si e do mundo ao brincarem 
juntas e, mais uma vez, vivenciarem ações do projeto. Ações também 
documentadas por imagens e palavras que compunham a estética do espaço; 
festejadas com músicas tocadas e cantadas por artistas da comunidade, pela 
brincadeira de boi de mamão e tantas outras que se espalhavam pelos barcos, 
árvores e areia da praia. 

ALGUMAS NOTAS PARA CONCLUIR

A partir de nossa participação e envolvimento, pudemos constatar a 
abrangência e o êxito do Projeto “Experiências Educativas: Infância e Educação 
do Corpo na Obra de Portinari” e de suas ações na Educação Básica, de forma 
mais pontual na Educação Infantil, principalmente em relação às diferentes 
linguagens na interconexão com a brincadeira. 

Ao trazer Portinari, suas obras, suas brincadeiras de infância, sua época 
e cidade natal para o diálogo com crianças da Educação Básica do município 
de Florianópolis, seus lugares, comunidades, suas infâncias, brincadeiras e 
formas particulares de aprender, participar e se expressar, o projeto conseguiu 
diversificar, ampliar e complexificar o repertório artístico, estético e cultural das 
crianças, bem como dos profissionais e da comunidade educativa. 

No que pudemos acompanhar de suas ações desenvolvidas na etapa da 
Educação Infantil, no e pelo NEIM Campeche, também, na perspectiva da 
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articulação com o primeiro ano do Ensino Fundamental, reconhecemos que 
suas relações educativo-pedagógicas contemplaram conceitos que buscamos 
estabelecer e reiterar ao longo deste texto. Importa considerar que a própria 
estrutura do projeto e a forma como profissionais do NEIM se engajaram em 
suas ações foram determinantes para que isso ocorresse. O que corrobora com 
o diálogo profícuo identificado, quer seja entre conceitos e ações do projeto, 
quer seja entre concepções orientadoras das práticas educativo-pedagógicas da 
Educação Infantil da RMEF.

Para finalizar, agradecemos a oportunidade de conhecer e participar dessa 
experiência educativa que, em alguns momentos, pôde subverter e revolucionar 
aspectos aprisionantes do sistema educacional. Experiência na qual corpo, 
brincadeira e arte puderam ser vividos e experienciados por crianças, adolescentes 
e adultos de forma potente, na direção da experiência estética. 
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O BRASIL DE PORTINARI E A 
EDUCAÇÃO

Ridha Ennafaa

Em primeiro lugar, gostaria de expressar no início destas linhas o meu 
profundo agradecimento a todos os atores do “Projeto Experiências Educativas: 
Infância e Educação do Corpo na obra de Portinari”, em Florianópolis, pela 
sua constante atividade desde 2019 em torno de uma ideia inicial de ligar o 
trabalho de Portinari à educação nos meios acadêmicos e nas escolas públicas. 
Ter conseguido finalizar o Projeto com a publicação, considero que é um grande 
sucesso. 

Mas o sucesso desse projeto que tematiza a “infância e a educação do 
corpo na obra do Portinari” não poderia ter sido plenamente alcançado sem o 
recurso de todo o trabalho acumulado ao longo dos quarenta anos pela equipe 
do Projeto Portinari em torno de João Candido Portinari, seu fundador e 
Diretor. Além disso, através deste texto gostaria de sublinhar a obra original e 
inédita que representa aos meus olhos o “Catálogo Raisonné” (PORTINARI et 
PENNA, 2005), digital e impresso, que ao listar e reunir toda a obra do pintor 
Portinari, com um acesso totalmente aberto a todos, tem facilitado as inúmeras 
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buscas para nós. Um verdadeiro “banco de dados massivo” (Bigdata) sobre a 
vida e obra do pintor Candido Portinari e sua época foi elaborado no início 
dos anos 1980.

No espaço que me é dado neste livro gostaria de destacar especialmente 
esta dimensão “investigação” do Projeto Portinari, bem como dois outros 
pontos não menos importantes representados pelos intercâmbios e cooperação 
interuniversitárias e interdisciplinares quando conseguem desenvolver com 
sucessos as suas atividades ao nível das escolas e dos alunos.

Vou resumir os principais momentos dessas relações entre minha 
Universidade, a Paris 8, a USFC e o Projeto Portinari.

Os contextos que marcaram as relações com o Projeto Portinari e com a obra 
do pintor brasileiro e da Universidade de Paris 8, onde lecionei por mais de 
40 anos, estão obviamente intimamente ligados à minha carreira universitária, 
especialmente em minha movimentação entre França, Brasil e outros países. 
Isso, evidentemente, diz respeito a Universidade Paris 8, hoje Vincennes em 
Saint Denis, Universidade-Mundo, ponto de encontro entre muitas culturas. 

Em 1984, lembro-me muito bem que um dia, em casa em Paris, o João 
Portinari me perguntou se eu tinha máquina de escrever para digitar um 
documento em francês sobre o Projeto Portinari. Respondi que tinha melhor 
que isso: um dos primeiros microcomputadores Apple. Foi assim que o Projeto 
Portinari entrou na tecnologia de microcomputadores do universo Apple. 
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Desde aquela época (década de 1980), nós pesquisadores, nos tornamos cada 
vez mais autônomos dos grandes sistemas computacionais para avançar no 
desenvolvimento de soluções mais próximas aos nossos problemas da área. 
Coube ao projeto Portinari, em busca de soluções, desenvolver um banco de 
dados sobre Portinari e várias aplicações relacionadas com a imensa obra 
do pintor e os vários documentos que a acompanharam. Já estávamos em 
uma abordagem do pesquisador que buscava encontrar soluções técnicas 
(informáticas) para os desafios representados pela construção dos conteúdos 
pedagógicos da obra do pintor e sua transmissão aos alunos nas escolas.

Mantenho uma relação pessoal com o Brasil, há mais de quarenta anos, 
sua cultura e particularmente sua música e a obra do pintor Candido Portinari, 
enquanto pesquisador e professor, enquanto cidadão do mundo – sim, nasci 
em Cartago (Carthage) e cresci na Tunísia, mas me formei nas universidades 
francesas e viajando pelo mundo - isso que pode explicar quem eu sou e minha 
relação com João Portinari e meus colegas e amigos universitários do Brasil e 
do mundo. 

Os primeiros encontros entre a universidade de Paris e o Projeto Portinari 
foram em Paris com meus colegas da Educação e do Departamento Hipermídias 
e Artes. Em seguida (1996-1997, ver Figura 1) apresentamos um projeto de 
cooperação no âmbito da cooperação universitária França-Brasil que não teve 
sucesso. É oportuno especificar aqui que a Universidade de Paris 8 Vincennes foi 
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criada após as revoltas estudantis de maio de 1968. Era então “uma universidade 
desprezada pelo poder político, mas celebrada por intelectuais em todo o mundo: 
“Vincennes é uma lenda” (DJIAN, 2009). Atraiu para as suas paredes alguns 
dos maiores pensadores e artistas contemporâneos. E entre eles muitos eram 
estrangeiros, tinha brasileiros: Marco Aurélio Garcia, Franklin Martins, Josuè 
de Castro, Milton Santos, entre outros refugiados da ditadura militar brasileira 
de 1964-1984. Eu era estudante em Vincennes naquela época. Depois de uma 
primeira formação (1965-1969) na Educação Física e Dança, comecei outros 
estudos: Sociologia, Matemáticas aplicadas as Ciências Sociais e Educação, até 
1977. 
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Figura 1 - Os primeiros projetos 
de cooperação Universidade Paris 
8 et o Projeto Portinari 1996-1997. 

Fonte: Acervo Ridha Ennafaa 
Jornal Université Paris 8 – 

Saint-Dênis, 1996.



507

É nesta época que me encontro com as teorias da Troca do Desenvolvimento 
Desigual e a Teoria da Dependência, que nos debates intercontinentais em Paris 
8 Vincennes com Samir Amin (1973), André Gunder Frank (1970), Immanuel 
Wallerstein (1991), Celso Furtado (1976) e que já ocorriam na Paris 8, universidade 
aberta ao mundo, onde se inicia o desenvolvimento de uma estreita cooperação 
com os países do Sul, particularmente com o Brasil e que continua nos dias de 
hoje, especialmente no campo da educação e mais especificamente na educação 
superior acerca das problemáticas da internacionalização da educação superior 
no desenvolvimento econômicos dos países do sul. Isso pode explicar minha 
preocupação recorrente com estudos, formações, pesquisas que se interessam 
pela educação comparada, da educação básica até o ensino superior nos países 
do Sul. Vou citar especialmente um projeto de pesquisa em dez estados e em 
todas as regiões do Brasil, financiada pela UNESCO e em parceria como meu 
colega e amigo Bernard Charlot, além de outros colegas brasileiros. Como 
resultado desse esforço foi publicado “Repensando a escola: um estudo sobre 
os desafios de aprender, ler e escrever. (IRELAND et al., 2007).
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Figura 2 - O ano da França no 
Brasil. Fonte: Acervo  

Ridha Ennafaa.
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Um outro momento importante, também com o Projeto Portinari, foi em 
2009 no Rio de Janeiro (Figura 2) contando com a presença de João Portinari no 
encontro França - Brasil na Praia Vermelha (UFRJ) e os 40 anos de Paris 8.1

Eram também em comemoração dos 40 anos da criação da Universidade 
de Paris 8 Vincennes, para quem organizamos em 2009, no Rio de Janeiro, na 
ocasião do ano da França no Brasil, com Anne Marie Autissier (Professora e 
Diretora do Instituto de Estudos Europeus em Paris 8) e o Professor Doutor da 
Paris 8, Geraldo Nunes (UFRJ). Foi antes de tudo uma oportunidade de reunir 
ex-alunos brasileiros de Paris 8 ou de outras universidades francesas. Vincennes 
se destacou nos anos 1970 por receber um grande número de exilados de 
ditaduras da América do Sul ou outros continentes. A reunião foi calorosa e rica 
em ensinamentos para o futuro de nossa cooperação. Neste quadro universitário 
franco-brasileiro, João Portinari apresentou oportunamente sua longa formação 
na França (Écoles Prépatoire Lycée Louis Legrand, Grands Écoles Telecom e MIT nos 
Estados Unidos Phd Matemática e Física)2. Este encontro, da Praia Vermelha 
(UFRJ), foi também o momento de reunir os “antigos” e os “novos” alunos 

1  Este encontro aconteceu em 2009, no Brasil, no Rio de Janeiro, como parte do ano da França no Brasil 
(junho de 2009). Reuniu acadêmicos e estudantes franceses e brasileiros, em especial ex-alunos brasileiros da 
Universidade de Paris 8 de Vincennes ou de outras universidades francesas. Na ocasião foi publicado um livro 
que reúne comunicações e debates. França Brasil Intercâmbios intelectuais e artísticos históricos e prospectivos. 
Iinstitut d’Etudes IEuropéennes - Universidade de Paris 8 - UFRJ Embaixada do Brasil na França.
2  “Algumas lembranças de um estudante brasileiro em Paris”; João Candido Portinari - Quelques souvenirs 
d’un étudiant brésilien à Paris - Texte traduit de la présentation de J. C. Portinari por Ridha Ennafaa.
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brasileiros de Université Paris 8, entre eles Fábio Machado Pinto, Doutorando 
em Educação3 e, posteriormente, Nestor Habkost, Doutorando em MSH com 
os quais abriram novos perspectivas, principalmente em relação aos conteúdos 
de EAD e, entre outras coisas, o acesso ao Banco de Dados do Projeto Portinari. 
Essas relações que são uma honra para minha universidade Vincennes (em 
Saint Denis a partir dos anos 1980), que acolheu os exilados. Nesta ocasião João 
preferiu contar um pouco da sua história, do Projeto Portinari e sua criação no 
Departamento de Matemática da PUC/SP – passando pela TELECOM e o MIT 
- João fez parte da comunidade de pesquisadores e professores universitários. 

Também é importante lembrar, na continuidade, de nossa cooperação com 
o Centro de Educação da UFSC, através da proposição de um Observatório 
Estadual de Educação. Esse projeto com o Centro de Educação da UFSC, nosso 
parceiro brasileiro, com o qual tentamos criar um Observatório da Educação do 
Estado de Santa Catarina em Florianópolis, consistiu num trabalho exploratório 
na Base de Dados - catálogo fundamentado - e elementos adicionais de Áudio e 
Vídeos. Isso muito se inspirou no trabalho de Suely Avellar4 do Projeto Portinari, 
sua experiência e divulgação dos resultados nas escolas brasileiras.

3  Em 2009 Fabio Machado Pinto estava preparando seu Doutorado no meu departamento de Educação et 
Núcleo de pesquisa ESCOL com orientação do Professor Jean-Yves Rochex. Ele denominou sua conferência 
de “Formation humaine, formation universitaire et mobilité Brésil / France aujourd’hui”. (p.47) in: ouvrage 
cité: Brésil / France - França Brasil - Intercâmbios intelectuais e artísticos históricos e prospectivos. Institute 
d’Etudes Européennes - Universidade de Paris 8 – UFRJ, Embaixada do Brasil na França, 2013.
4  Suely Avellar Coordenadora do Núcleo de Arte Educação do Projeto Portinari.
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Podemos observar hoje certas evoluções na profissão de professores - em 
todos os níveis -, mas na minha opinião devemos ir além do trabalho de “curador” 
de conteúdo, (Figura 3 - várias etapas que vão desde a observação de informações) 
com uma atenção particular as tecnologias utilizadas ou “veille technologique”, até 
a agregação de conteúdos por campos temáticos, via a “triagem” – Classificação, 
Tri Cluster -, atentando para as recorrências - as escolhas de acordo com o Público 
- da educação básica à universidade, numa visão longitudinal do curso de 
estudos. Assim, construímos uma rede de colaboração com o Núcleo de Pesquisa 
Laboratoire Parágraphe da Paris 8 (Khaldoun – Soulages - Imed), Hypermedia 
& Arts à Paris 8 et L’Education (Caroline Archat, Maira Mamede) - entrando 
totalmente na educação digital. Modelização, experimentação, sistematização 
em construções roteirizadas dos ensinos que podem extrair, por exemplo, a 
“descoberta” tecnológica de Guerra e Paz (os painéis da Dytique).
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Trabalhamos sobre as concepções de ensino – ensino a distância – cursos 
híbridos de acompanhamento pedagógico com os professores e os alunos sem 
se concentrar unicamente sobre os conteúdos – nós observamos ainda hoje uma 
forte concentração das definições desses cursos em termos de conteúdos – e 
conhecemos a grande dificuldade da engenharia da formação, da engenharia 
pedagógica e também da formação a distância. Isto é, buscamos ultrapassar 

Figura 3 - Iniciando a reflexão 
sobre a educação em museu 
aberto. Fonte: Jerome Deiss. 

Disponível em: https://
pt.slideshare.net/Veille_

Digitale/la-curationen5etapes. 
Acesso em : jul. 2021 

https://pt.slideshare.net/Veille_Digitale/la-curationen5etapes
https://pt.slideshare.net/Veille_Digitale/la-curationen5etapes
https://pt.slideshare.net/Veille_Digitale/la-curationen5etapes
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a lógica do conteúdo para lógica da aprendizagem e das competências a 
desenvolver com as crianças. Trata-se de refletir em termos de competências ou 
de objetivos pedagógicos, a saber: o que nós queremos que as crianças tenham 
aprendido e em que essa aprendizagem vai lhes servir? Como elas poderão ser 
utilizadas? Em qual contexto e em qual situação? O que eles serão capazes de 
fazer com isso que nós lhes oferecemos como objetos de aprendizagem? 

Como responsável pelas aulas, o professor busca definir seus objetivos, 
definir as competências, ver quais são os conteúdos necessários em relação às 
competências e aos objetivos definidos. Este é o trabalho que vislumbramos para 
dar continuidade, quem sabe, aos trabalhos com os meus parceiros catarinenses 
em torno dos conteúdos da Base de Dados do Projeto Portinari, do catálogo 
raisonné e de toda a massa de documentos de áudio e vídeo. Partiremos dos 
experimentos já realizados no Projeto Portinari com a Professora Suely Avellar e 
João Portinari, além das inúmeras experiências de ensino no Projeto Experiências 
Educativas: Infância e Educação do Corpo na obra de Portinari, em Florianópolis. 
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O UNIVERSALISMO DA OBRA GUERRA E PAZ E A EDUCAÇÃO 
PELA PAZ

Por fim, neste resumo e lembrete histórico dessa relação com o Projeto 
Portinari e a Educação, citaria a obra monumental de Candido Portinari Guerra 
e Paz, exibida no Grand Palais de Paris (a partir de maio 7 a 9 de junho de 2014). 
Nela participamos (Universidade Paris 8) organizando uma Conferência e 
Mesa Redonda de debates “O Projecto Portinari, uma iniciativa ao serviço da 
educação artística e social”5. Pessoalmente, no final dos anos 1990, eu havia 
ajudado o documentarista brasileiro Soly Levy que fez um documentário sobre 
crianças de rua no Rio de Janeiro no final dos anos 19906, no qual podemos 
ver a violência extrema contra as crianças. Uma experiência que me deprimiu 
porque eu visualizava diariamente a torrente das imagens que Soly Levy 
estava filmando. Impossível não fazer a ligação com a necessidade de lutar 
por uma Cultura de Paz na Educação. Isso que ressaltei em minha intervenção 
neste debate no Grand Palais.

5  Mesa Redonda 19 Mai 2014 - Guerre et Paix Grand Palais. Table ronde autour de l’œuvre de Candido Portinari, 
présentée au Grand Palais du 7 mai au 9 juin 2014: « Le projet Portinari, une initiative au service de l’éducation 
artistique et sociale » 
6  Ver Soly Levy. Les Fils du vent (52 min). Editeur : HARMATTAN. Date de parution : 03 novembre 2006. 
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Figura 4 - Exposição Guerra & Paz no Grand Palais à Paris : 
7 Maio - 9 Junho 2014 (Videos Youtube RMN) Réunion des 

Musées Nationaux France. Fonte: https://www.youtube.com/
watch?v=Fmm7ROH9NTQ, Acesso em: 10 jul. 2021.

https://www.youtube.com/watch?v=Fmm7ROH9NTQ
https://www.youtube.com/watch?v=Fmm7ROH9NTQ
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No Actos constitutivos da UNESCO, escritos na carta das Nações Unidas 
desde 1945: “Nós, povos das Nações Unidas, determinados a preservar as 
gerações futuras do flagelo e da guerra...” (UNESCO, 1945). De acordo com a 
definição das Nações Unidas, uma cultura de paz é um conjunto de valores, 
atitudes, comportamentos e estilos de vida que rejeitam a violência e previnem 
conflitos abordando suas raízes por meio do diálogo e da negociação entre 
indivíduos, grupos e Estados7. Para que a paz e a não-violência prevaleçam, 
devemos: fortalecer uma cultura de paz por meio da educação, revisando os 
programas educacionais a fim de promover valores, comportamentos e estilos 
de vida que apoiem uma cultura de paz, como a resolução pacífica de conflitos, 
o diálogo, construção de consenso e não violência. Uma revisão da literatura 
sobre esta questão da Cultura da Paz nos permite distinguir diversas formas de 
violências, e as dificuldades de realização de programas de desenvolvimento 
das competências para realização de três objetivos principais destacados por 
Reimers (2010):

1) a violência de grupos extremistas contra indivíduos ou do 
Estado, especialmente os grupos motivados por reivindicações 
religiosas ou culturais; 

7  Ver resoluções A / RES / 52/13 das Nações Unidas: cultura de paz e A / 53/243: Declaração e Programa de 
Ação sobre uma cultura de paz.
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2) a violência exercida pelo Estado contra outros grupos ou 
Estados com outros fundamentos culturais, éticos ou tribais; 
3) a violência entre diferentes grupos culturais, em sociedades 
que vivenciam fluxos migratórios e onde as populações são mais 
heterogêneas

Alguns programas foram criados em torno do tema Educação para a Paz, 
Educação Internacional ou Educação Planetária, mas o impacto dos mesmos 
sobre as nossas realidades tem se mostrado inexpressivos. Piaget (1934) escreveu 
antes da Segunda Guerra Mundial, no Bulletin de l’Enseignement de la Société des 
Nations: 

Concluindo, uma educação para a paz é certamente possível, hoje 
tanto quanto ontem. Mas, situada na presença das realidades, 
mais que pelo passado, ela supõe um reajustamento geral. 
Supõe sobretudo um estudo minucioso do emprego das técnicas 
pedagógicas, pois isso que nós dissemos evidencia problemas 
em psicologia da infância e juventude, dos mais delicados. 
(PIAGET, 1934).

Em 2014, uma publicação da OCDE Ellen Winner, Thalia R. Goldstein 
et Stephan Vincent-Lancrin sobre a questão da “arte pela arte? O impacto 
da educação artística”, evidenciam que as disciplinas artísticas continuam 
relativamente marginais nas escolas de todo o mundo. (WINNER et al., 2014, 
p. 30). Esse autores destacam o impacto positivo da educação artística e suas 
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diversas formas sobre as outras competências comportamentais e sociais, 
tais como a confiança em si, o conceito de si, as competências em matéria de 
comunicação e cooperação, a empatia, a capacidade de compreender o ponto 
de vista dos outros e a capacidade de regular as emoções nos expressando 
mais do que nos reprimindo. Os primeiros dados obtidos sobre o ensino da 
arte dramática parecem ser os mais promissores, certos estudos revelam que os 
cursos de teatro permitiam melhorar a empatia, e a capacidade de compreender 
o ponto de vista dos outros e regular suas emoções, conclusões que parecem 
plausíveis estando dada a natureza desses ensinamentos. (WINNER et al., 
2014, p. 30). 

Dados publicados relativos ao número de horas, objetivos e metas, 
detalham suficientemente a situação nos países mais ricos que nos deixam 
bastante céticos quanto às prioridades apresentadas, onde em nenhum 
momento se coloca a questão dos conflitos, da violência cultural nas reflexões 
que fundamentam suas práticas. No entanto, se seguirmos o que diz Reimers 
Fernando (2010), a Educação para a Paz passou a ter muitos elementos (teóricos 
e metodológicos), nomeadamente em torno da Teorização das competências. 
Segundo Beckers (2002, p. 57), a competência deve ser entendida “como a 
capacidade de um sujeito mobilizar, de forma integrada, recursos internos 
(saberes, saberes e atitudes) e externos para enfrentar efetivamente uma família 
de tarefas complexas para ele”.
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 A mundialização criou um contexto totalmente novo para todos nós. 
Preparar os alunos e equipá-los com as competências e disposições éticas que 
lhes permitirão inventar seu futuro, ao mesmo tempo em que melhoram o bem-
estar dos seres humanos nesse novo espaço, é um grande desafio para as escolas 
de hoje. A educação planetária é um objetivo particularmente pertinente para as 
escolas cujo o objetivo, desde sempre, é o de mitigar a violência e de contribuir 
para a paz. 
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ESPERANÇAR

Justina Sponchiado

É um desafio escrever algo mais sobre o grandioso trabalho educativo 
articulado nesta fértil experiência coletiva, a qual envolveu Universidades e 
Escolas, aqui contada e expressada pelas pessoas que a planejaram, as que com 
ela se comprometeram e a desenvolveram.

Necessário reiterar que o “Projeto Experiências Educativas: Infância e 
Educação do Corpo na Obra de Portinari” foi desenvolvido num tempo de 
grandes e desoladores recuos da democracia e dos avanços civilizatórios até 
então alcançados em nosso país. Ainda assim colocou em contato homens 
e mulheres de diferentes raças-etnias, crianças pequenas e maiores, jovens 
e adultos em distintos níveis de ensino  e de pelo menos duas educadoras 
aposentadas , numa ação educativa, artística e cultural que, em movimento 
de corpos brincantes e perspectivas fez dialogar passado, presente e futuro, 
buscando fortalecer-nos e coletivamente “esperançar”.

Destaco que em mais de três décadas de minha trajetória profissional como 
professora nos diferentes níveis de ensino e como orientadora educacional e 
técnica em assuntos educacionais, não tinha conhecido e menos ainda feito 
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parte de um trabalho interdisciplinar dessa natureza e inserção. Por integrar 
 o Grupo de Estudos e Pesquisas Biográfico Sartreano (GEBioS) fui convidada 
a participar, e mobilizou-me a vontade de saber mais sobre a obra de Portinari 
num movimento educativo como esse. Acompanhei, com entusiasmo, vários 
momentos da organização e desenvolvimento das atividades pertinentes no 
Centro de Ciências de Educação e no Núcleo de Desenvolvimento Infantil, 
da UFSC, nas escolas Beatriz de Souza Brito e Brigadeiro Eduardo Gomes, 
bem como nos compartilhamentos do trabalho em sua fase inicial, depois em 
andamento, e no especialíssimo dia de encerramento realizando em um barraco 
de pescadores, então transformado em lugar de atividades culturais, na praia 
do Campeche. Que experiência de renovação de esperanças, de concórdia, 
beleza e, mesmo, de encantamento junto às crianças, estudantes universitários/
universitárias, colegas, camaradas, em dia ensolarado de verão junto ao mar! 

O elevado nível dos diálogos, o respeito e mesmo o afeto que presenciei em 
cada momento das interlocuções, assim como a alegria presente no engajamento 
nas atividades de cada participante, são alguns dos destaques que se fazem 
necessários. As reuniões com a presença das escolas, dos núcleos de educação 
infantil, de estudantes e docentes do ensino fundamental, superior e do 
programa de pós graduação ocorreram em clima de cordialidade, cooperação 
e congraçamento, inclusive com lanchinhos preparados com cuidado e 
degustados entre essenciais reencontros humanos, conversas animadoras e 
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sorrisos. A presença constante e ombro a ombro do professor Fábio Machado 
Pinto, coordenador do projeto, é algo a ser celebrado – no modo como 
conseguiu reunir as pessoas em torno de um Desejo/Projeto de Ser profissional 
de excelência, que age com compromisso e gosto pelo que faz, tendo sempre 
presente a sua e a nossa humanidade (compreendida sobretudo com Sartre 
e Beauvoir). Também sua agência ao reunir pessoas de, inclusive, diferentes 
lugares e países, tendo em vista a desejada articulação Universidade-Escola-
Comunidade. Assim foi que vivenciamos outro momento singular no projeto, 
quando recebemos e acompanhamos a visita de seu orientador – o professor 
Jean-Yves Rochex da Université Paris 8, uma das literaturas no GEBioS – nas 
conversas com crianças e jovens das escolas participantes do Projeto, para 
que se conhecessem mutuamente e dialogassem sobre ser estudantes, seus 
interesses, facilidades e dificuldades no trabalho como escolares, quando ele 
também pôde conhecer um pouco do "Projeto Experiências Educativas", em 
Florianópolis. 

No desenvolvimento do Projeto foi visível a importância que cada 
estudante e profissional atribuiu a tal oportunidade de aproximação entre 
níveis de ensino, disciplinas escolares e aprendizados – da arte de Portinari, 
das brincadeiras e movimentos dos corpos, dos diálogos entre tempos, 
lugares, obras, pessoas, sentidos. Considero justo destacar ainda a acolhida, 
o profissionalismo, a generosidade, a aposta e o engajamento das diretoras 



524

de quatro instituições partícipes1 e equipes de trabalho escolar, cruciais 
para a viabilização e clima das atividades. O processo criativo presente no 
trabalho interdisciplinar foi de uma riqueza tão grande de cores, movimentos, 
reflexões, cantorias, memórias em contato, realizações e aprendizados que 
só mesmo numa coletânea como esta poderiam ser traduzidos. Boa parte 
de seu processo pôde ser visto, lido, acompanhado nos artigos, os quais 
expressam o movimento vivo ocorrido nas escolas, ao ar livre, nos tempos e 
espaços entre planejamento, reorientação das atividades conforme o clima e 
contexto de sua realização, e seus resultados entre crianças, demais escolares 
e na formação docente. E ainda, seminários e a participação, neste livro, de 
pesquisadores e pesquisadoras que também se entusiasmaram com o Projeto 
e se mobilizaram para a escrita, enriquecendo ainda mais a contribuição deste 
belo trabalho. 

Destacamos o seu alcance, o grande interesse e a emoção de termos tido a 
oportunidade de tantos encontros coletivos virtuais, em especial aqueles com 
a participação de João Candido Portinari – matemático e escritor, Diretor e 
Fundador do PROJETO PORTINARI – e a riqueza da socialização da grandiosa 
obra de seu pai. Obra que expressa tanta beleza e faz refletir, entre tantos 
temas, sobre um Brasil desigual, escravocrata e negro, visto inicialmente desde 

1  Ainda que posteriormente, questões de logística e da greve no sistema público federal tenham promovido o 
afastamento do Núcleo de Desenvolvimento Infantil da UFSC, que acabou não realizando atividades educativas 
e nem participando desta publicação.
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suas memórias de infância na pequena cidade natal. E com este belo trabalho 
fechamos, também – provisoriamente, assim esperamos – com chave de ouro, 
arte e “sementes” um grande ciclo de movimentos educativos e abundante 
produção do professor doutor Fábio Machado Pinto na Ilha de Santa Catarina e 
na UFSC. Este livro documenta aspectos de sua docência num fazer que, entre 
tantos objetivos cumpriu, também, a especialmente cara função de nos manter 
em entrelaçamento, em aposta nas nossas possibilidades coletivas, especialmente  
no campo da educação.

Podemos dizer, com certeza em nome de cada estudante, docente, técnico/
técnica, de cada amigo e amiga: Obrigado, camarada! Sua presença em 
nossa formação e nossas existências nos fez e faz melhores e mais engajadas/
engajados, profissionais e seres humanos o que, convenhamos, é uma 
necessidade incontornável no país e mundo em que nos coube existir. Que 
siga fértil e realizadora sua jornada! E por fim, porém não menos importante, 
nosso reconhecimento e genuíno agradecimento à queridíssima camarada 
doutoranda Gabriela Damé, pelo precioso trabalho de editoração e arte, que 
garantiu a composição desta primorosa obra. Permaneçamos em rede, em novas 
realizações pois os tempos assim o exigem.
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