
 

 
 
 

 
Ateliêdacasaeditorial

 

 
 
 

Fábio Machado Pinto
Melissa Weber
André Costa

Organização

 

EXPERIÊNCIAS EDUCATIVAS:
INFÂNCIA E EDUCAÇÃO DO CORPO
NA OBRA DE PORTINARI 



 
 

 

EXPERIÊNCIAS EDUCATIVAS:
INFÂNCIA E EDUCAÇÃO DO CORPO

NA OBRA DE PORTINARI 

Fábio Machado Pinto Melissa Weber André Costa
Organização

Ateliêdacasaeditorial

Florianópolis, 2021



©!"!# dos Organizadores

Capa 

Reprodução digital da obra de Candido Portinari.  

Cambalhota, 1958.  

Disponível em: http://www.portinari.org.br/#/acervo/obra/2993.  

Projeto Grá$co e Editoração 

Gabriela de Moraes Damé 

Editora Ateliê da Casa

www.ateliedacasa.com

�������� �����������������		�
���


��������	
����������
���	���������������������������

�������������
����������������������

������������������������������������������ !"��"�

����"��"����"#������$"��������%&���"��&���'���"(�)�

���*+#�"�,��-��"�$���".�,�&�����/�#��.�0���1�

���2�����"�3"�4���5��"���6�����*&"����7�"&��.�8����

���0��&����������.������

���$	*������

���98:;����<�����������

������0��������"��"�3����� !"��=����6�
������� !"�

>������� !"���*���&���������"#?����"�����9��������

<��$"�������.�������".����
���<��9��$���".�*+#�"

,��-��"��99��/�#��.�,�&������999��2�����".�0���1�

����
�� ������	!�������	
�!	��"

���9��������������� !"��
���


,�����0&����*����������:�#&�"���+�������@:�)��<>

Conselho Editorial 

 
Professor Doutor Alexandre Fernandez Vaz 

(Universidade Federal de Santa Catarina - Brasil) 
 

Professora Doutora Angela Ra!n Pohlmann  
(Universidade Federal de Pelotas - Brasil)  

 
Professora Doutora Cecilia Seré Quintero 
(Universidad de La Republica - Uruguay) 

 
Professor Doutor Eduardo Lautaro Galak 

(Universidad Nacional de La Plata - Argentina) 
 

Professor Doutor Fábio Machado Pinto  
(Universidade Federal de Pelotas - Brasil) 

 
Professora Doutora Jana Katharina Funk 

(Universitat Bamberg - Alemanha) 
 

Professor Doutor Jean-Yves Rochex 
(Université Paris 8 - França) 

 
Professor Doutor José Maria Carvalho Ferreira 

(Universidade de Lisboa - Portugal) 
 

Professora Doutora Maria Helena Menna Barreto Abrahão 
(Universidade Federal de Pelotas - Brasil)  

 
Professor Doutor Paulo Renato Viegas Damé 

(Universidade Federal de Pelotas - Brasil 
 

Professor Doutor Ridha Ennafaa 
(Université Paris 8 - França)doi.org/10.55427/atelie.978-65-990871-1-0

http://www.ateliedacasa.com%0D


O presente trabalho foi realizado com apoio da Coordenação 
de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior – Brasil 
(CAPES) – PIBID/MEC SeSu, 2018/2020.



SUMÁRIO

PREFÁCIO ............................................................................................................................................................8
João Candido Portinari, Suely Avellar 

APRESENTAÇÃO ................................................................................................................................................ 17
Fábio Machado Pinto, Melissa Weber, André Costa

Parte 1
EXPERIÊNCIAS EDUCATIVAS, A INFÂNCIA E A OBRA DE PORTINARI ............................................... 29
Fábio Machado Pinto, Michele Bete Petry

PORTINARI: DIFERENTES TEMPOS E ESPAÇOS ........................................................................................73
Telma Anita Piacentini

MACHADO DE ASSIS, CANDIDO PORTINARI, WALTER BENJAMIN:  
um pouco de loucura, outro tanto de infância em o alienista ...................................................................... 138
Alexandre Fernandez Vaz

DA ARTE AUTORAL DE PORTINARI À ARTE PROCESSUAL: por uma estética  
relacional na auto-eco-formação dos sentidos ................................................................................................ 159
Gabriela de Moraes Damé, Angélica de Sousa Marques, Paulo Renato V. Damé



Parte 2
MOVIMENTO EM TELA: Beatriz no balanço de Portinari .......................................................................... 180
Débora Vanusa Brandalise

A OBRA DE PORTINARI MOVIMENTANDO A EDUCAÇÃO ESTÉTICA  
NAS AULAS DE ARTES VISUAIS .................................................................................................................. 222
Ana Maria Alves de Souza

CAPOEIRA E PORTINARI: a experiência estética e o ensino das  
práticas corporais nos anos iniciais do ensino fundamental. .......................................................................... 249
Anderson José Libânio, Fábio Machado Pinto

Parte 3
BRINCANDO E APRENDENDO COM PORTINARI: um projeto interdisciplinar  
do PIBID Educação Física no Ensino Fundamental .........................................................................................308
Mariana Mendonça Lisbôa, Roberta Rezende Torres, Olga Maria da Silva Bezerra Cavalcanti

A PONTE BRODOWSKI-CAMPECHE: uma ressignificação das  
brincadeiras por meio  das obras de Candido Portinari ............................................................................. 330
Lauryn Nunes de Quadros, Mariana Mendonça Lisbôa, Fábio Machado Pinto

APRENDENDO COM PORTINARI: o brincar como linguagem na  
Educação Física Escolar ................................................................................................................................... 387
Matheus Odilon de Jesus, André Ribeiro Wolkmer



Parte 4
DE BRODOWSKI AO CAMPECHE: crianças e suas brincadeiras   
dois tempos, dois lugares… ................................................................................................................................ 412
Cláudia Cristina Carvalho, Melissa Weber, Edimara Castilho Cancian

TRILHANDO HISTÓRIAS DO CAMPECHE A BRODOWSKI POR MEIO DAS BRINCADEIRAS .......... 434
Fabiano Weber da Silva, Geisa Pires

CORPO, BRINCADEIRA, ARTE E EXPERIÊNCIA NA INFÂNCIA  ..........................................................469
Carmen Lúcia Nunes Vieira, Simone Cristiane Silveira Cintra 

POSFÁCIO: O BRASIL DE PORTINARI E A EDUCAÇÃO ........................................................................502
Ridha Ennafaa

POSFÁCIO: ESPERANÇAR .............................................................................................................................521
Justina Sponchiado

SOBRE OS AUTORES: ................................................................................................................................... 527



Candido Portinari. 
Menino, 1950. 

Desenho, guache. 
20x20cm



387

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 
���������ǰȱ�ȱ������ȱ���ȱ�����ȱ��������ȱ���������ȱ�ȱ���������¨�ȱ�ȱ��Ě�¡¨�ȱ���ȱ�����³��ȱ
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 
��ȱ ��Ě�¡¨�ȱ �����ȱ ��ȱ ����������ǰȱ ��������ȱ ����������Ȭ��ȱ ���ȱ ��������������ȱ ���ȱ
brincadeiras. 

PALAVRAS-CHAVE: Jogos e Brincadeiras. Linguagens. Educação Física. Portinari.

ȱ���ǯ���ȦŗŖǯśśŚŘŝȦ������ǯşŝŞȬŜśȬşşŖŞŝŗȬŗȬŖǯŖŗŖ

http://www.doi.org/10.55427/atelie.978-65-990871-1-0.010


388

�����,!�ȱ��	�3�ȱ�ȱ�����3�Ǳȱ���£�ȱ�������ȱ��££���ǰȱ���������ȱ��ȱ������ȱȬȱ�����¹�ǰȱ����������ȱ��ȱ������ȱȬȱ�������¹�ȱ�ȱ������ȱ
Ȭȱ����¹�ǰȱ������ȱ��ȱ����������ȱǻ��	���ȱȬȱ����Ǽȱ�ȱ����������ȱ��ȱ����������ȱǻ��	���ȱȬȱ����Ǽǯ

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 
��������ǰȱ��ȱ�ȱ�����ȱ��ȱ���ȱę���ȱ�������ȱ¢���ȱ��ȱ�ȱ������ȱ������ȱ��ȱ�������à�����ȱ
from September to December 2019. Games present in some of Candido 
Portinari’s works were addressed, from which we seek to encourage 
��������ȱ ��ȱ ����������ȱ ���ȱ ��Ě���ȱ ��ȱ �����ȱ ���������ȱ �¡���������ȱ ��ȱ
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 
��ȱ����������ȱ��ȱ�����ǰȱ�����ȱ������������ȱ��ȱ���ȱ�������ȱ��ȱ��Ě������ȱ��ȱ���ȱ
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 
���ȱ������ȱ��ȱ��ȱ�����¸��ȱ���·�ȱ��������ȱ�Ȃ���ȱ·����ȱ��������ȱ¥ȱ�������à�����ȱ
de septembre à décembre 2019. Des jeux présents dans certaines œuvres 
de Candido Portinari ont été abordés, à partir desquels nous cherchons à 
����������ȱ��ȱ�����·�������ȱ��ȱ��ȱ�·Ě�¡���ȱ���ȱ�������ȱ���ȱ�����ȱ���������ȱ
vécues dans les espaces scolaires, principalement en relation aux jeux. 
��Ĵ�ȱ �·��������ȱ ���ȱ ê�����ȱ ��ȱ �Ȃ�������ȱ �ȱ ������ȱ ��ȱ �����ȱ ���������ȱ
d’expériences de construction et d’expérience de jeux, résultant en une 
participation active des enfants à l’organisation d’activités en classe, 
��ȱ ����ȱ ���ȱ �������������ȱ ��ȱ ��ȱ �·Ě�¡���ȱ ���ȱ ���ȱ �������·�ǰȱ ���������ȱ ¥ȱ
approfondir les possibilités de jeux.

MOTS-CLÉS : Jeux et récréation. Langage. Éducation physique. 
Portinari.
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! 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 
����ȱ���ȱ���ȱ������ę������ǯ

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.

���ȱ �ȱ ��Ě�¡¨�ȱ �ȱ �������������ȱ ��������ǰȱ ���ȱ ���������ȱ ��ȱ �����ȱ ����ȱ
���������ȱ ��ȱ ����¡����ȱ ����ȱ ��������ȱ ��ȱ ���ȱ �ȱ �����������ȱ ��ȱ �������ȱ ǻ�ȱ
�������ȱ���ȱ��������ȱ�ȱ�ȱ�������ȱ���ȱ�����³��Ǽǰȱ�����ȱ����ȱ����·�ȱ��������ȱ
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�ȱ��Ě�¡¨�ȱ�ȱ��������������ȱ���ȱ�����ȱ������ȱ�����³��ȱ��ȱ����³¨�ȱ�ȱ����ȱ����ȱ�¨�ȱ
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 
�ȱ ��Ě�¡¨�ȱ ���ȱ �����ȱ ���ȱ �����³��ǯȱ ����������ȱ ��������£��ȱ ��ȱ ����������ȱ ���ȱ
��������ȱ��ȱ��Ě�¡¨�ȱ�ȱ�������¨�ȱ�������������ȱ����ȱ�ȱ�������³¨�ǰȱ���������³¨�ȱ
e avaliação das mesmas.

" 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 
���ȱǻ�����ȱŗŗǼȱ��ȱ������ȱ�����������ǰȱ��ȱ�����ȱ��������ǯȱ�ȱ�����ȱ�����ȱ��ȱ
total de doze meninas e treze meninos, com idade entre seis e sete anos. Os 
���¤����ȱ���ȱ�����ȱ��ȱ�����³¨�ȱ�Ç����ȱ��������ȱ���ȱ�������Ȭ������ȱ���ȱŗŖ�řŖ���ȱ
¥�ȱŗŗ�ŗś���ȱǻŚśȱ�������Ǽȱ�ȱ���ȱ�������Ȭ������ȱ���ȱŗŖ�řŖ���ȱ¥�ȱŗŘ�ŖŖ���ȱǻşŖȱ
�������Ǽǰȱ���ȱ����ȱ����ȱ���������ȱ����ȱ��à�ȱ�ȱ���������ȱ��ȱ�����ȱǻ�������Ǽǯȱ�����ȱ
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. 
��à�ȱ ����ȱ�������ǰȱ �ȱ �¡����¹����ȱ ��ȱ ������ȱ ��ȱ ���ȱ ��ȱ ��£�ȱ ���������ȱ ǻŗŜȱ
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�����Ǽȱ���������£����ȱ����ȱ�������ȱ���ȱ��ȱ�������ȱ�ȱ��������ȱ���ȱ��������ȱ��ȱ
Candido Portinari, seguidos do experimento das brincadeiras representadas 
���ȱ������ǰȱ��������ȱ�ȱ�����£�³¨�ȱ��ȱ����������ȱ�ȱ��������ę��³ä��ȱ������¤����ȱ
ao seu contexto.

# DA TELA PARA O CORPO

Ao realizar os estudos necessários para que nos colocássemos por dentro 
��ȱ�������ȱ��ȱ����ȱ�ȱ��������ȱ��¡��ȱ���¤ȱ��������ǰȱ���ȱ���������ȱ���ȱ�ȱ����ę�ȱ
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 
�¡����������ȱ�����ȱ��ȱ�������ȱ�ȱ�����ę����ǯȱ

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 
��ȱ���ȱ ������³¨�ȱ ������ȱ ǻ�������X�����ǰȱ ŘŖŗŜǼǯȱ�ȱ�����������ȱ ��ȱ�������ȱ
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 
���ȱ�ȱ���������ȱ��ȱ�������ȱ�ȱ��ȱ���ȱȃ��Ȭ����������Ȅǰȱ����ȱ�ȱ�����³�ȱ�����ȱ��ȱ
�������ȱ���ȱ�ȱ�����ȱǻ�����ȱet alǯǰȱŘŖŗŜǼǯȱ���ȱ����ǰȱ��������ȱ�ȱ������������ȱ
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 
�����³¨�ȱ�Ç����ǰȱ�ȱ������������ȱ���ȱǻ�������X�����ǰȱŘŖŗŜǰȱ�ǯȱŘśǼǱȱ

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 
��������ę��³¨�ȱ ���ȱ ������������ȱ ���������ȱ ��ȱ �������ȱ �����ȱ ��ȱ �������ȱ
���������ȱ ǻRoda Infantilǰȱ ŗşřŘǲȱ �������ǰȱ ŗşřśǲȱ Pulando Carniçaǰȱ ŗşśşǼǰȱ ���£����ȱ
as mesmas para o chão da escola através das brincadeiras organizadas pelas 
crianças.
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$ 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 
�����³��ǰȱ�����������ȱ��ȱ�����ȱ��ȱ����ȱ������ȱ�ȱ���ȱ�����ę����ȱ����ȱ�����ǰȱ�ȱ
então diversas respostas repercutiram simultaneamente, sendo uma delas – “são 
������������ȱ�������ǷȄȱǻ�������ǰȱŗŜȦŗŖȦŘŖŗşǼ1, 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 
���������ȱ ��ȱ ����³�ȱ ��ȱ ������à���ȱ ��ȱ ������ǰȱ ����ȱ ������ę�������ȱ ��ȱ ����ȱ
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 
�������ȱ���������ǯȱ����ȱ�������ȱ���ȱ����������ȱ����ȱ���ȱ�ȱ�����ȱǻ���������ȱ

1  No presente texto foram utilizados pseudônimos para manter o sigilo das crianças que !zeram parte desta 
experiência.
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���������ȱ�ȱ������¤���Ǽȱ�������ȱ��ȱ������ȱ��ȱ����ȱ���������ȱ�ȱ���ȱ���������ȱ��ȱ
aula, procurando reconhecer e observar os conhecimentos prévios das crianças 
����ȱ����������£¤Ȭ���ǯ

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

Ȯȱ ȃ
���ȱ ��ȱ����¨ȱ ��ȱ������ȱ ��ȱ ������ȱ �������ȱ�����ȱ �ȱ ę����ȱ �������ȱ��ȱ�����ǰȱ �ȱ ��ȱ
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 
·Ƿȱ�ȱ����Ȭ����Ȅǯȱ��ȱ������������ȱ�ȱ����ȱ����ǰȱ�����������ȱ��ȱ����·�ȱ��������ȱ���ȱ�����ȱ
����ǰȱ�ȱ��ȱ����������ȱ��������ȱ���ȱ�¨�ǰȱ���¨�ȱ��ȱ�����ȱȮȱȃ��ȱ�����³�ȱ����ȱȁ����Ȭ����ȂȄǰȱ�ȱ
��������ȱȮȱȃ�ȱ���ȱ������ȱ�����ȱ���ȱ���¤ȱ�������ȱ�¤ȱ��ȱ�����ȱ�������ȱ����ȱȁ����Ȭ�����³�ȂȄǯȱ
ǻ�����à���ȱ��ȱ����ǰȱŗŜȦŗŖȦŘŖŗşǼǯ

Aqui foi possível abordar um dos aspectos das brincadeiras: sua pluralidade 
representada pelos diversos nomes que uma mesma pode possuir, dependendo 
��ȱ �����¡��ȱ ��ȱ ���ȱ ��ȱ ��������ǯȱ �����ȱ ����ȱ ��������ȱ ǻŘŖŗŚǼȱ ������ȱ ���ȱ
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 
����������ȱ�����³ä��ȱ ǻMeninos pulando Carniçaǰȱŗşřşȱ�ȱŗşśŝǲȱMoleques pulando 
celaǰȱŗşśŞǲȱPulando CarniçaǰȱŗşśşǼǰȱ������������ȱ��ȱ����������³ä��ȱ�����ȱ���ȱ��ȱ
brincadeiras incorporam ao longo do tempo.
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�������Ȭ��ȱ ���¨�ȱ ���ȱ ��������ȱ �����ȱ ����ȱ ��������Ç�����ȱ ���ȱ ������������ȱ
�ȱ���ȱ����ǰȱ���ȱ�����³�ȱ�������ȱ���ȱę£·������ȱ���ȱ����³¨�ȱ����ȱ��������ȱ�ȱ
nome, e então eu pedi para que ela conduzisse a votação colocando os três nomes 
�������ȱ����ȱ��³¨�ȱǻ����Ȭ����ǰȱ����Ȭ����ȱ�ȱ����Ȭ�����³�Ǽǯȱ�ȱ�����ȱ�������ȱ���ȱ
ȃ����Ȭ����Ȅȱ �����ȱ�ȱ����ȱ���ȱ �������������ȱ �ȱ ���ȱ�����������ǯȱ�ȱ������ȱ�����ȱ
questionei a turma sobre como poderíamos utilizar este movimento em uma 
�����������ȱ��ȱ����Ȭ����ǰȱ�ȱ���¨�ȱ�����ȱ����ȱ�����£����ȱ�ȱȈ����Ȭ����ȱ�������Ȉ2 
����ȱ�ȱ���������ȱ��ȱȈ����Ȭ����Ȉȱ���ȱ�¡�����������ȱ��ȱ�������ȱ��ȱ������ȱ��ȱ
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 
���ȱ����ȱ�������������ȱ��·����ǯȱ�������ȱǻŘŖŗřǼȱ������ȱ���ȱ��ȱ���������ȱ��ȱ
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 
������¤����ȱ ��ȱ �����³¨�ȱ �Ç����ǯȱ �¤ǰȱ ����������ȱ ������ę���ȱ �ȱ ����������ȱ ��ȱ
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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������ȱŗȱȬȱ�����ȱ��ȱ����������ȱ
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 
��ȱ ����ȱ ����������ȱ ������ę���ȱ �ȱ ������ȱ���ȱ ���ȱ ������ȱ��ȱ ����ȱ ��������ǰȱ ��ȱȱ
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 
���ȱ�������ǯȱ�ȱ����ȱ���ȱ��ȱ�����ȱ�����ȱę������ȱ�����������ǰȱ������������ȱȱȱ�ȱ
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 
��ȱ ������ȱ ���������ȱ ������ȱ ����³��ȱ ǻ	������ǰȱ ŘŖŖşǼǯȱ ���ȱ �����ȱ �����ǰȱ ·ȱ
importante que a criança possa participar de certas decisões e organizações 
para que ela, mais uma vez, encontre um sentido no processo de aprendizagem.

����ȱ�������ȱ��ȱ������³¨�ȱ���ȱ�ȱ�����ȱ���������ȱ��ȱ�������ȱ�����ę������ȱ
com o artista e suas pinturas, assim como também proporcionou as associações 
feitas pelas crianças entre as imagens e suas experiências pessoais. A imagem 
·ȱ ���ȱ �����ȱ ��ȱ ����������³¨�ȱ �����ȱ �����ę������ǰȱ ����£ȱ ��ȱ ��¡�����ȱ �ȱ
potencializar a imaginação do indivíduo, principalmente quando o mesmo 
está à procura de referências para realizar algum movimento. Neste caso, as 
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�����³��ȱ������ę�����ȱ��ȱ���ȱ������à���ȱ��ȱ������������ǰȱ������������ȱ���ȱ��ȱ
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 
��ȱ ȃ����Ȭ����Ȅǰȱ ��������ȱ ����ȱ ���ȱ ��£ȱ ����������ȱ ���ȱ ��ȱ ��������������ȱ
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, 
�ȱ���ȱ�����¤�����ȱ�����ȱ�ȱ�¡��������¤Ȭ���ǯȱ��ȱę���ȱ�����ȱ����ǰȱ���ȱ�ȱ�����³¨�ȱ
de introduzir o tema da aula seguinte, utilizando a obra de Candido Portinari: 
Roda InfantilȱǻŗşřŘǼǰȱ���������ȱ���ȱ����ȱ�����ȱ�ȱ����Ǳ
���������ȱ��ȱ�����ȱ�����ȱ�����ȱ����ȱ��ȱȃ����Ȭ����Ȅȱ��ȱ����ǯȱ����ȱ�������ȱ��ȱ�����������ȱ
��ȱȃ����ȱ�ȱ����Ȅǯȱ����������ȱ���ȱ�¡���������ȱ�ȱ�����������ǰȱ���·�ȱ������ȱ�����ȱ����ȱ��£¹Ȭ
��ǰȱ���¨�ȱ�����ǱȱȮȱȃ�����ȱ�����������ȱ���ȱ��ȱ����ȱ�ȱ��ȱ����ǰȱ���ȱę��ȱ������ȱ��ȱ���ȱ����ȱ
onde vão estar os outros ratos, e um gato que iniciará fora da roda e poderá tentar entrar 
����ȱ�����ȱ�ȱ����Ȅǯȱǻ�����à���ȱ��ȱ����ǰȱŘřȦŗŖȦŘŖŗşǼ
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������ȱŘȱȬȱ�������ȱ���������ǯȱ
����ȱ��������ǰȱŗşřŘǯȱřşȱ��ȱ

x 47 cm. Fonte: �Ĵ�ǱȦȦ   ǯ
portinari.org.br/#/acervo/

����ȦřśŗŞȦ��������  
Acesso em: 11 jun. 2021.

http://www.portinari.org.br/%23/acervo/obra/3518/detalhes
http://www.portinari.org.br/%23/acervo/obra/3518/detalhes
http://www.portinari.org.br/%23/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 
����ȱǻ��Ǽ�������³ä��ǰȱ��ȱ�����ȱ����������ȱ��������ȱ���ȱ����ȱ��ȱ���������ȱ��ȱ
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 
������ȱ�ȱ����ȱ��ȱ�����¨�ǯȱ��ȱ��������ȱ���¹�����ȱ�����£����ȱ�������ȱ�ȱȈ����Ȭ
����Ȉȱ ����ȱ �����������ȱ �������ǰȱ ����ȱ �ȱ�����ȱ ���������ȱ �ȱ �������������ȱ ��ȱ
����ę��³ä��ȱ��������ȱ��ȱ����ȱ���ȱ����ȱ�¤ȱ���������ȱ����ȱ�������£��ȱ���������ȱ
���ȱ��������ȱ��ȱ���������ǰȱ����ȱ�ȱȃ����Ȭȱ�����³�Ȅȱ�ȱ�����������ȱ��ȱ����ǯ

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 
�������³��ȱ�ȱ������������ȱ��ȱ�����ę��³ä��ȱ�ȱ���ȱ�������ȱ������������ȱ��ȱ�������ȱ
���ȱ��Ě���ȱ���ȱ�³ä��ǰȱ�¤�����ȱ�ȱ��¤�����ȱ����������Ȅȱǻ��
�����ǰȱŘŖŗŚǰȱ�ǯȱŞŘǼǰȱ�ȱ
���ȱ����ȱ�ȱ��������ȱ��������Ç�����ȱ���ȱ������������ȱǻ�ȱ�����³¨�ȱ��ȱ�����Ǽȱ���ȱ��ȱ
faz presente na interação entre as crianças desta turma e as pinturas de Portinari 
abordadas ao longo da experiência.
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% DO “NEIM” PARA A “EBM”

O “Projeto Experiências Educativas”, envolveu duas unidades educativas 
��ȱ ����������ȱ ���ȱ �����Ç��ȱ ���ȱ ����¡���³¨�ȱ �Ç����ȱ �����ȱ �����ę������ȱ ��ȱ
comunidade do Campeche, pois as mesmas dividem muros. Esta proximidade 
tem como consequência a frequente transição de crianças em seu último ano 
��ȱ�ø����ȱ��ȱ�����³¨�ȱ ��������ȱ���������ȱ ǻ����Ǽȱ��������ȱ����ȱ�ȱ������ȱ
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 
������ȱ��������ȱ����������ȱǻ����ǰȱŘŖŗśǼǯ

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 
�����ȱ 	Ŝ�ȱ ��ȱ ����ȱ ��������ǰȱ ������ȱ ���ȱ �����ȱ �¤ȱ ����ȱ ����������ȱ �ȱ
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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�����ȱ������������ȱ�������Ȭ��ȱ���ǰȱ���ȱ�����ȱ�����������ȱ�ȱ����ȱ��ȱ���ȱ
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 
�����ȱ	Ŝ�ȱ��ȱ����ǰȱ����ȱ���ȱ��ȱ�����³��ȱ��������ȱ���ȱ�¡����¹����ȱ��ȱ�������ȱ
juntos novamente.

���¨�ȱ��ȱ�����ȱşķȱ����ȱ���ȱ�ȱ�����ȱ��ȱŗķȱ���ǰȱ����������ȱ�ȱ�����ȱ	Ŝ�ȱ
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:

����������ȱ�ȱ�����ȱ����ȱ����ȱ�ȱ�����ȱ	ŜȱȮȱȃ�ȱ�����ȱŗŗȱ���ȱ���������ȱ��ȱ�¤����ȱȁ����Ȭ�����Ȃȱ
���ȱø������ȱ�������ǯǯǯȱ�ȱ�����ȱ�������ȱ��ȱ�¤����ȱ�����ȱ��ȱ����Ȭ����ǯǯǯȱ����Ȭ��������ǲȱ����Ȭ
����ȱ���¡�ǲȱ����Ȭ�����³�ǲȱ���¡�ȱ��ȱ����ǲȱ����Ȭ�������ǯǯǯȱ�¤����ȱ�����ȱ��ȱȁ����Ȭ����ȂȄǰȱ�����ȱ
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 
��£��ǵǷȱ�ȱ�����ȱ���ȱ ������ȱ������£��ȱ��ȱ����Ȭ����ȱ����ȱ ����ȱ�����ȱ�������ȱ�������ǯǯǯȱ
���¨�ȱ����ȱ�����ȱ���ȱ�����ȱ��ȱ��ȱ����Ȭ����ȱ��������ȱ���ȱ�����ȱ�ȱ�����ȱ���ȱ���¡��ȱ���ȱ
�������ȱ�ȱ�¨�ȱ�ȱ����ȱȁ���Ȃȱ�����Ȅǯȱ���¨�ȱ��ȱ������ȱ��ȱ�����ȱ	Ŝ�ȱ��������ȱ�ȱ�¨�ȱ�ȱ��ȱ
perguntei – “qual o seu nome?... Jorge?!...pode falar Jorge” e ele falou – “outro dia eu vou 
���ȱ��������ȱ���ȱ�ȱ����·�ȱ��ȱ���ȱ�������ȱ����Ȅǯȱǻ�����à���ȱ��ȱ����ǰȱŗřȦŗŗȦŘŖŗşǼǯ
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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 
�������ǯȱ��ȱę�ȱ�����ȱ��������ȱ��ȱ�����³��ȱ���������ȱ�����£��ȱ�ȱ�����������ȱ��ȱ
“peixe na rede”, e então pedimos para que uma delas explicassem como era esta 
brincadeira:

�ȱ������ȱ�����ȱȮȱȃ1ȱ���ȱę��ȱ����ȱ�����ȱ��ȱ������ȱ�ȱ���ȱ�ȱ�������ǰȱ�ȱ������ȱ�ȱ�������ȱ
pega ele, ajuda ele virando pegador”, respondi – “ó bem legal, aí o peixe vira pegador e 
����ȱ�����ȱ�����ȱȁ�·ȂǵȄǯȱ������ȱ���������ȱ��ȱ�����ȱȮȱȃ����ȱ������ȱ��ȱ�����ȱ��ȱ���¡�ȱ��ȱ
rede?” e a maioria respondeu – “eeeu!”, e continuei – “o que vocês acham de a gente fazer 
����ȱ����Ȭ����ȱ����ǵȄȱ�ȱ�ȱ�����ȱ��ȱ����������ȱ�ȱ �����ȱ��ȱ��������ǯȱ ǻ�����à���ȱ��ȱ����ǰȱ
ŗřȦŗŗȦŘŖŗşǼǯ

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, 
�����ȱ ��ȱ ����ȱ ������ȱ ��ȱ ���ȱ �������ȱ ǻ��Ǽ��������ȱ ��ȱ ���������ȱ ���ȱ
������������ȱ �ȱ ���ȱ �������������ȱ ���ȱ ������ȱ ��à¡���ǯȱ ����ȱ ������ę��³¨�ȱ
�ȱ ǻ��Ǽ������������ȱ ���ȱ ����³��ȱ �������ȱ ���ȱ ���ȱ �ȱ �����³�ȱ ����ȱ �ȱ �������ȱ ��ȱ
�Ç������ȱ��ȱ�������������ǰȱ�����������ȱ�¡����¹�����ȱ����ȱ�����ę�������ȱ����ȱ�ȱ
seu processo de aprendizagem.
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& RODAS DE CONVERSA

Estes momentos de conversa inicial com exposição de ideias e 
opiniões por parte das crianças foi muito importante para que pudéssemos 
���������ȱ ��������ȱ �����ȱ ��ȱ �������£���ǰȱ ���ȱ �����������ȱ ��Ě�¡ä��ȱ �ȱ
ǻ�������X�����ǰȱŘŖŗŜǰȱ�ǯȱŘŜǼǱ

o desenvolvimento da criticidade sobre o que é apresentado ou 
������������ȱ��ȱ ������ǰȱ ��ȱ����ȱ �ȱ ������£��ȱ �ȱ ��Ě�¡¨�ȱ ��Ç����ȱ
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 
��ȱ �����������ȱ ȃ�³ä��ȱ �������������Ȅȱ ǻ���ǰȱ ŗşşŚǰȱ �ǯȱ řŗǼǯȱ �����ȱ �������ȱ
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 Carniçaȱ ǻ�������ȱ ���������ǰȱ
ŗşśşǼǰȱ ���ȱ ���ȱ �������Ç���ȱ ��ȱ �������ȱ �����ǰȱ �����������ȱ �ȱ ���������³¨�ȱ
das brincadeiras. Nestes momentos de introdução fazíamos questionamentos 
�����ȱ ��ȱ �����ȱ ����������ǰȱ ��������ȱ ����ę���ȱ ��ȱ ����ȱ �������ȱ ������ȱ �ȱ
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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������ȱřȱȬȱ�������ȱ���������ǯȱ
Meninos pulando carniça, 1959. 
śŚȱ��ȱ¡ȱŜśȱ��ǯȱ������Ç���ȱ

em: �Ĵ�ǱȦȦ   ǯ���������ǯ���ǯ
��ȦǛȦ������Ȧ����ȦŗŝŝŜȦ�������� 

Acesso em: 11 jun. 2021.

http://www.portinari.org.br/%23/acervo/obra/1776/detalhes
http://www.portinari.org.br/%23/acervo/obra/1776/detalhes
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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 
����������ȱ�����ǯȱ����·�ȱ������¤�����ȱ��£��ȱ���������ȱ�ȱę�ȱ��ȱ���ȱ����ȱ
respondessem, contribuindo para a explicação do assunto.

������ȱ���������ȱ��ȱ��¤����ȱ�ȱ �������³¨�ȱ���ȱ����������ǰȱ�������Ȭ��ȱ���ȱ
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, 
����·�ȱ�¡������ȱ��Ě�¡ä��ȱ����ȱ�������ȱ�ȱ������¡�����ȱ���ȱ���������������ȱ
e falas do estagiário nessas situações.

Este exercício se dava também durante momentos de pausas em aulas 
�����Çę���ǰȱ ����ȱ �ȱ ����ę��³¨�ȱ ��ȱ �����������ȱ ���ȱ ���ȱ ������³¨�ǯȱ 
����ȱ
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, 
�ȱ���£����ȱ�����ȱ�����·�����ȱ���ȱ���������ȱ�ȱ��Ě����ȱ�����ȱ�����³ä��ȱ���ȱ�¨�ȱ
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 
����ȱ ����ȱ��������ǰȱ �ȱ �����ȱ ���������ȱ ���ȱ���ȱ���������³¨�ȱ �����ę������ȱ���ȱ
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 
�����ę��³¨�ȱ����ȱ�ȱ�������³¨�ȱ���ȱ��������ȱ�����ȱ�����ȱ�����³��ȱ¥�ȱ������������ȱ
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 
����ȱ �ȱ �ȱ�����³¨�ȱ�Ç����ǯȱ���������Ȭ��ȱ ���ȱ���ȱ����ȱ������ȱ ��������³ä��ȱ
foi e é possível colocar as crianças como sujeitos centrais, estimulando as 
diferentes linguagens com as quais elas têm contato. 
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