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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 
�����ȱ��ȱ�������ȱ���������ǯȱ�����ȱ����������ȱ����ȱ ������ȱ���ȱ����ȱę����ȱ ǻŝķȱ�ȱŞķȱ
����Ǽȱ�ȱ���ȱ�����ȱ���ȱ����ȱ��������ȱǻŘķȱ���Ǽǰȱ�����ȱ��ȱ���Ç���ȱ����������ǯȱ�ȱ�������ȱ
������������ȱ������ȱ��������ȱ����ȱ�ȱ������������ȱ�ȱ����¡�ȱ��ȱ����ȱ�����ę����ȱ����ȱ
as relações entre o brincar e o estudar no âmbito das disciplinas de Educação Física e 
Artes. 

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

ȱ���ǯ���ȦŗŖǯśśŚŘŝȦ������ǯşŝŞȬŜśȬşşŖŞŝŗȬŗȬŖǯŖŖś

http://www.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 
������ȱ�ȱ����·ȱ�Ȃ������ȱ�����ę�������ȱ¥ȱ�Ȃ·����ȱ��ȱ�ȱ������·ȱ���ȱ��������ȱ
�����ę������ȱ¥ȱ��ȱ��������ȱ�����ȱ�����ȱ��ȱ·������ȱ����ȱ��ȱ�����ȱ��ȱ�Ȃ·��������ȱ
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 
���������Ȃ�ȱ ����ǯȱ� �ȱ������ȱ����ȱ���ȱę���ȱ¢����ȱǻŝ��ȱ���ȱŞ��ȱ������Ǽȱ
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.

�����,!�ȱ�����3�Ǳȱ����ȱ��¢��ǰȱ����������ȱ��ȱ������ȱ�����¹�ȱȬȱ����ǲȱDiplôme Supérieur d’études françaises 3ème degré, Université 
de Lorraine - Campus Nancy Ȭȱ����³�ǯ 
�����,!�ȱ��	�3�Ǳȱ�������ȱ	��³�����ȱ������ǰȱ	�������ȱ��ȱ������ȱȬȱ����¹�ȱ����ȱ������������ȱ�������ȱ��ȱ�����ȱ��������ȱǻŘŖŗŞǼ

�����!�ȱ�������Ǳȱ�������ȱ��¹�ȱ����������ǰȱ�������ȱ��ȱ�����³¨�ȱȬȱ����ǯȱ
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! INTRODUÇÃO

E por alguma razão os pés desejaram caminhar pelo céu. A terra invertida, 
������������������Ǧ�����������±���������ȋ���Ȍϐ����������²���������

liberdade naquele balançar. (Débora Brandalise)

���������ǯȱ ���¹����ȱ �ȱ ���ǯȱ ��ȱ �����ȱ ����¨�ȱ ��ȱ �Ç����ȱ ȃ���������ȱ ��ȱ
����Ǳȱ������£ȱ��ȱ�����³�ȱ��ȱ���������Ȅǰȱ�ȱ���ȱ�ȱ������ȱ�����³�ȱ��·����ǰȱ�������Ȭ
me à ideia do movimento como aquilo que nos mobiliza e, de certa forma, nos 
������ȱ��ȱ�³¨�ȱ��ȱ�����ȱ������ȱȬȱ��ȱ���������ȱ������ȱ��ȱ��������������ȱ����ȱ
�ȱ �������£�³¨�ȱ��ȱ ���������ä��ǰȱ ����ȱ�����ȱ�����¨�ȱ ǻŘŖŗŞǼǰȱ �ȱ ���ȱ����ȱ �����ȱ
�������ȱ�����ȱ��ȱ�������������ȱ������ȱ��ȱ�������������ȱ��ȱ�����£�³¨�ǯȱ��ȱ����ǰȱ
um movimento que nos coloca diante de múltiplos aprendizados, de construções 
e apropriações, em que nos constituímos mutuamente na busca da realização 
���ȱ������ȱ�������ǰȱ������ȱ��������ȱǻ������ǰȱŗşŜŖǼǯȱ���ȱ���¦����ȱ�������ȱ��ȱ
������£�³¨�ȱ���ǰȱ���ȱ��������ȱ��ȱ�������ȱǻŘŖŖŖǼǰȱ�������ȱ��ȱ�����ȱ��ȱ�������Ȭ��ȱ
em uma atividade originada por móbiles, que por sua vez produzem a entrada 
��ȱ���������ǯȱ��ǰȱ�ȱ�����³�ǯ

Dessa forma, inspirados inicialmente na obra Meninos no balançoȱǻŗşŜŖǼǰȱ�ȱ
metáfora poética serviu como mola propulsora para o Projeto Portinari adquirir 
������ǰȱ���������ȱ�ȱ�³ä��ȱ��ȱ������ȱ������£ȱ��ȱ���£�ȱ�����ǯȱ�ȱ�����³�ǰȱ����ȱ���ȱ
������ȱ��ȱ���ȱ��ȱ���������ȱę¡�ȱ������ȱ��ȱ�������ȱ �����ȱ���ȱ �������ǰȱ�ȱ �����ȱ
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�ø����ȱǻ���ȱ����ȱ��ȱ�·�ȱ��ȱ��¨�Ǽǰȱ�ȱ���ȱ���ȱ��������ȱ��ȱ��������ȱǻŘŖŖŝǰȱ�ǯȱŗŜśǼǰȱ
traduz uma certa liberdade na maneira de brincar projetando devaneios nos 
����ȱ�ȱ��ȱ���Ȭ�Ȭ���ȱ�ȱ���ǰȱ�¡����������ȱ��ȱ�������ȱ���������ǰȱ���ȱ��������ȱ����ȱ
������£��ȱ����������ȱ��à����Ȭ��¤�����ȱ��ȱ�����ȱ��ȱ�����ȱ����ȱ������ȱ�����ȱ�����ȱ
de múltiplas construções que é a sala de aula. 

�����ȱ�������ǰȱ�������ȱ��£��ȱ����������ȱȃ�����ȱ��ȱ�·�ȱ��ȱ��¨�Ȅǰȱ���ȱ����ȱ�ȱ
metáfora do balanço nos propõe pensar, para poder vislumbrar algo maior à 
������ǵȱ����ȱ���ȱ�������ȱ���ȱ�����ȱ���ȱ�����ȱ�����������ǰȱ���ȱ��ȱĚ���ȱ��ȱ��£��Ȭ
����ȱ��ȱ���������ȱ����������Ȭ��ȱ��ȱ�������³¨�ȱ����ȱ�����ȱ������ȱ�ȱ��¨�ȱ��ȱ�����ȱ
pesado demais? 

Pensando assim, o Projeto Portinari na escola Beatriz iniciou seu 
����������ȱ��ȱ����������ȱ ��ȱ������ȱ��ȱ�¹�ȱ��ȱ ��������ȱ��ȱŘŖŗşȱ ����ȱ��·ȱ
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 
�����������ȱ����ȱ��¡�ȱ��������ȱ��ȱ����ȱ��¤�����ȱ������Ȭ��ȱ������ȱ������¡�ǰȱ����ȱ
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 
��������ȱ��ȱŘķȱ�ȱŚķȱ����ȱǻ��������ȱ�ȱ����������Ǽǯ

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 
�����Ǳȱ������³¨�ȱ��ȱ���������ȱ�����à�����ȱǻ����ȱ�ȱ�����ȱ���������Ǽǰȱ������³¨�ȱ
��ȱ �������ȱ �ȱ Ě�¡�����£�³¨�ȱ ��ȱ ���¤����ȱ �����ȱ ��ȱ ������ȱ �������������ǯȱ�����ȱ
no entrecruzar dessas relações de apoio, dispusemos da rica contribuição dos 
����¹�����ȱǻ��Ǽȱ��ȱ�����³¨�ȱ�Ç����ǰȱ���������ȱ�����1, que não mediram esforços 
para o desenvolvimento das atividades pedagógicas dentro do Projeto Portinari, 
��¡�������ȱ ���ȱ ����������ȱ ��à����Ȭ��¤�����ǰȱ ��������������ȱ ���������ȱ �ø�����ȱ
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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������ȱŗȱȬȱ����������ȱ�����������ȱ
e estudantes PIBID EF/UFSC 

em apresentação das estratégias 
�������à�����ȱ��ȱ�������ȱǻŘŖŗşǼǯȱ

�����Ǳȱ������ȱ�������ȱ����������
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Vale destacar a atuação do PIBID/EF na escola Beatriz de Souza Brito, 
que desde 20122ȱ ���ȱ �������������ȱ ��ȱ ��������ȱ �����à����ȱ ��ȱ �¡���¹����ȱ
��ȱ �����³¨�ȱ���ȱ �������ȱ�����������ǯȱ�ȱ��������ȱ �������������ȱ ��ȱ������ȱ��ȱ
������³¨�ȱ¥ȱ���¹����ȱ ·ȱ��ȱ��������ȱ��ȱ������·���ȱ��ȱ�����³¨�ȱ ǻ���Ǽǰȱ���ȱ
�������ȱ��¡Ç���ȱę��������ȱǻ������Ǽȱ���ȱ����¹�����ȱ���ȱ��ȱ�������ȱ��ȱ���¤���ȱ���ȱ
escolas públicas, aproximando e inserindo os bolsistas na conjuntura escolar e nos 
���������ȱ��à����Ȭ�������à�����ȱ��ȱ������ȱȬȱ��ȱ����ȱȬȱ��ȱ�����³¨�ȱ�Ç����ǯȱ���ȱ
essa iniciativa, o PIBID estabelece uma cooperação entre a educação superior 
ǻ���ȱ����ȱ���ȱ �������������Ǽȱ�ȱ��ȱ�������ȱ���ȱ��������ȱ���������ȱ�ȱ����������ȱ
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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" PRIMEIROS IMPULSOS: Sobrevoando os trabalhos 
desenvolvidos

�ȱ ��������ȱ ��ȱ �������ȱ ���ȱ �ȱ ��ȱ ������ȱ �³ä��ȱ �����à�����ȱ ���������ȱ �ȱ
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 
�ȱ������£�³¨�ȱ����à����Ȭ��������ȱ����ȱ��·�ȱ��ȱ���ȱ������¨�ȱ���������ȱ�����£ȱ
��ȱ ��¤����Ȭę����à����ǰȱ���ȱ ���ȱ �����ȱ �ȱ ���ȱ ���������ȱ ����ȱ ���ȱ �����ȱ ��ȱ
�¡�����¨�ȱ ��������ȱ �����ǰȱ ��ȱ ���ȱ ��ȱ ��¤�����ȱ �������ę�����ȱ ǻ�����������ȱ �ȱ
coletivas) respeitem o outro, promovam sentidos que levem ao diálogo, à 
������³¨�ȱ��ȱ���Ě����ȱ�ȱ�ȱ�������³¨�ǰȱ��������ȱ��������ȱ�ȱ��������ȱ����������ȱ
��ȱ����ȱ���������ȱ��ȱ������ȱ��ȱ�������à�����ȱǻŘŖŗŜǼǯ

��ȱ ������ȱ ��ȱ ���ǰȱ �����ȱ �������������ȱ ������ȱ ���������ȱ ������������ȱ
�����Ȭ�����ȱ ���ȱ ����������ȱ �����à�����ǰȱ �����ȱ ����ȱ ��ȱ �����³¨�ȱ ��ȱ ���¤���ȱ
Supervisionado II3ǰȱ ���ȱ ����ȱ ��������ȱ ��ȱ���Ç���ȱ��������ǯȱ�ȱ��������ȱ�����ǰȱ
������������ȱ�����ȱ����¹�����ȱ�����ȱ
�������ȱ����������ȱ��ȱ��£ȱ�ȱ��������ȱ
���·ȱ���¦���ǰȱ�ȱ��������ȱ�ȱ���������Ǳȱ�ȱ�¡����¹����ȱ���·����ȱ�ȱ�ȱ������ȱ���ȱ��¤�����ȱ

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. 
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���������ȱ���ȱ����ȱ��������ȱ��ȱ������ȱ�����������ǰȱ��Ě����ȱ�ȱ�����¨�ȱ��ȱ������ȱ
da capoeira relacionado ao estudo sobre a formação social e cultural do povo 
brasileiro, apresentando aspectos da história do Brasil por meio da capoeira, 
��Ě������ȱ�ȱ��£ȱ���ȱ�����ȱ��ȱ�������ȱ���������ǰȱ���ȱ������£��ȱ�ȱ���Ç���ȱ�à�ȱ
�����³¨�ȱ�ȱ�ȱ�����������ȱ�����ȱ�ȱ���Ç����ǯȱ�����ȱ�������ǰȱ������Ȭ��ȱ��������ȱ
jogos e brincadeiras que proporcionam o aprendizado das técnicas e rituais 
��ȱ��������ȱ����������ȱ�ȱ��Ě�¡¨�ȱ�����ȱ��������ȱ�����������ǰȱ���·�����ȱ�ȱ·�����ȱ
referentes às questões étnico raciais presentes nas obras de arte e na capoeira.

�����ȱ �����³�ȱ ������������ǰȱ ��ȱ ��������ȱ ��ȱ ���¤���ȱ ��������������ȱ ���ȱ
�����£���ȱ����ȱ����ȱ��ȱ����¹�����4 que trouxeram a Arte e a Educação Física 
��ȱ������ȱ�����������ǰȱ���ȱ���ȱ�����ȱ��ȱŘķȱ���ȱ��������ǰȱ���ȱ�ȱ��������ȱ��ȱ
ampliar o repertório de brincadeiras cantadas e de roda das crianças, tecidas 
���ȱę��ȱ��ȱ����ȱ��������ȱ��ȱ���������ǰȱ����������ȱ���ȱ�ȱ���·����ȱ��ȱ���������ȱ
��������ȱȬȱ��������ȱ���������ȱ���ȱ��¤�����ȱ�����à�����ǯ

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 
�����ȱ���ȱ����������ȱ��ȱŝķȱ�ȱŞķȱ����ȱǻ���Ç���ȱ����������Ǽȱ�ȱ����ȱ������ȱȮȱ���ȱ
��¤����ȱ����������������ȱ�ȱ���������ȱȬȱ��������ȱ��ȱ�������ȱ��ȱ�����ȱ�ȱ������������ȱ

4  Larissa Bittencourt Quintino; Leandra Nunes Medeiros e Luiz Manoel Machado Neto, Universidade Federal 
de Santa Catarina, Centro de Desportos.
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������ȱŘȱȬȱ���¤���ȱ��������������ȱ
�ȱ�ȱ�����ȱ��ȱ�����³¨�ȱ�Ç����ȱȬȱ

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 
������ȱ �ȱ�����ȱ��ȱ ����ǰȱ ����ȱ �������ę��ȱ �ȱ �������³ä��ǰȱ ���ȱ��ȱ������������ȱ �ȱ
��������ȱ���������¦����ȱ���ȱ����������ȱ��ȱ����¹����ȱ���ȱ�ȱ���������ȱ������ȱ
adolescentes.

�ȱ���ȱę�ȱ�������ǰȱ�ȱ������ȱ��ȱ����ȱMeninos no balanço (ŗşŜŖǼȱȬȱ�·����ȱ��ȱ
���ȱ ���������ȱ ��������ȱ �����ȱ ����������ȱ Ȭȱ �������³¨�ȱ ����ȱ ���ȱ ��������ȱ ��ȱ
projeto desenvolvido na escola e nas aulas de Educação Física, que buscou 
���������ȱ �³ä��ȱ �����à�����ȱ ������������������ȱ ���ȱ ������ȱ ���ȱ ����ȱ ę����ǰȱ
����ȱ������ę�������ȱ�ȱŞķȱ���ȱ��ȱ���Ç���ȱ����������ȱ�ȱ��������ȱȬȱŘķȱ���ȱǻ�����ȱ
���Ç���Ǽǯȱ�����ȱ����ȱ��������ȱ�����Çę��ǰȱ�ȱ��������ȱ����ȱ�ȱ���¤����ȱ���ȱ�����ȱ�ȱ
���ȱ������������ȱ����ȱ�¡����¹����ȱ�ø����ȱ�ȱ��ȱ�������ȱ������ǰȱ�ȱ����������£�³¨�ȱ
��ȱ��������ȱ��ȱ���¦����ǰȱ��Ě������ȱ�����ä��ȱ���������ȱ��ȱ�������ȱ��ȱ�������ȱ������ȱ
o dever do trabalho para, dentro desse campo de possibilidades e suas variáveis, 
compreender nossa própria realidade.
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�������ȱřȱ�ȱŚȱȬȱ���������ȱ�����³�ȱ
das criações 

ȱ�����ȱŞŘǯȱ�����Ǳȱ������ȱ������ȱ
Básica Beatriz de Souza Brito.
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������ȱśȱȬȱ�������ȱ�����ȱ����ȱ
���������ȱ����ȱǻŗŚȱ����ȱȬȱ�����ȱ
ŞŘǼǯȱ�����Ǳȱ������ȱ������ȱ�¤����ȱ

Beatriz de Souza Brito.



193

Assim, após a síntese dos trabalhos desenvolvidos, passamos agora para o 
balanço metodológico desse brincar dentro da Educação Física, que vamos ver 
a seguir.

# NOSSO BALANÇO NA EDUCAÇÃO FÍSICA: Metodologia desse 
brincar

���������ȱ �ȱ �������Ȭ�����³��ȱ �����ȱ ��������ȱ ���ȱ �ȱ �����ȱ ��ȱ ������ȱ ���ȱ
����������ȱ ȬȱŞŘǰȱ���ȱ�������ȱ�������ȱ�������ȱ���ȱřśȱ����������ǯȱ�ȱ�������ȱ
�����ȱ �����ȱ���Ȭ��ȱ����ȱ ����ȱ��ȱ�����ȱ ���ȱ���ę�ȱ�������������ȱ����ȱ���������ȱ
inovadoras e ao mesmo tempo terem organização coletiva e escuta, ponto 
����������ȱ������ȱ��ȱ��������ȱ���ȱ������������ȱ�ȱ����ȱ�¡��¹�����ȱ�����������ȱ
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 
������ȱ�����ȱǻ��ȱ���ȱ�ȱ�������ȱ���������ȱ���ȱ�¨�Ǽȱ�������ȱ��ȱ�¡�����³¨�ȱ�����ȱ
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 
��à¡���ȱ�����ȱ���ȱ����������ȱ�ȱ�������ȱ¥ȱ�����ȱ�����·�ȱ��ȱ�����ȱ�¡���������ȱǻ���ȱ
recursos de Power point), vídeos e livros de arte.
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���ȱ ������Ȭ��ȱ��ȱ���ȱ�����ȱ���ȱ����ȱę����ȱ���ȱ�����ȱ��������������ȱ�ȱ
����ȱ�¤ȱ����ȱȬȱ���ę�ȱ�������������ȱȬǰȱ��ȱ�����ȱ��ȱ��������ȱ�����ȱ�����ȱ�����ȱ����ȱ
������ȱ�����ǰȱ������ȱ�����ǰȱ���ȱ�¡�����ǰȱ�ȱ ���¤����ȱ��ȱ ���¦����ȱ ǻ�ȱ�������ȱ
representações) e o papel da arte na sociedade. 

���������ǰȱ�������Ȭ�Ç�����ȱ���ȱ���ǰȱ��ȱ����������ȱ��ȱ��������ȱ��ȱ���¦����ȱ�ȱ�ȱ
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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������ȱŜȱȬȱ�������ȱ���������ǯȱ
Criança MortaǰȱŗşŚŚǰȱŗŞŖȱ��ȱ¡ȱ

190 cm. Disponível em: �Ĵ�ǱȦȦ
www.portinari.org.br/#/acervo/

����ȦŘŝřśȦ��������  
Acesso em 04 Ago. 2021.

http://www.portinari.org.br/%23/acervo/obra/2735/detalhes
http://www.portinari.org.br/%23/acervo/obra/2735/detalhes
http://www.portinari.org.br/%23/acervo/obra/2735/detalhes
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������ȱŝȱȬȱ�������ȱ���������ǯȱ
Os Retirantes, 1944, 190 cm x 
ŗŞŖȱ��ǯȱ������Ç���ȱ��Ǳȱ�Ĵ�ǱȦȦ

www.portinari.org.br/#/acervo/
����ȦŘŝřřȦ�������� 

Acesso em 04 Ago. 2021.

http://www.portinari.org.br/%23/acervo/obra/2733/detalhes
http://www.portinari.org.br/%23/acervo/obra/2733/detalhes
http://www.portinari.org.br/%23/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 
���������ǰȱ�ȱ��������ȱ��ȱ��Ě�¡¨�ȱ���ȱ�ȱ�������ȱ�¡�������ȱ�ȱ�¡������ǰȱ�������ȱ
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 
��¨�ǯȱ�ȱ���¦����ȱ���ȱ������ȱ�ȱ�ȱ���ȱ������ȱǻ�ȱ�ȱ���ȱ������ȱ�¨�ȱ������ǵȱ�ȱ���ȱ
������ȱ�¨�ȱ������ǵǼǰȱǻ�������ǲȱ�����	���ǰȱŘŖŗśǰȱ�ǯȱśŘǼǰȱ��£����ȱ�����������ȱ
���ȱ�ȱ �¡�����³¨�ȱ��ȱ ��������ȱ ��������ǰȱ ���ȱ��£ȱ ���ǰȱ ��ȱ ���¹����ȱ��ȱ �������ȱ
�������³ä��ȱ��Ě�¡����ǰȱ�����ȱ�����¡�����£����ȱ�ȱ������ȱ�ȱ�������ȱ��������£�³¨�ȱ
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 
��������ȱ��������ǰȱ���ȱ�ȱ����ę�ȱ��������ȱ����ȱ��ȱ���������ȱ����ȱ��ȱ�������ǰȱ���ȱ
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 
������ȱ ��������ȱ Ȯȱ ��������ǰȱ �ȱ �������������ȱ ��ȱ�����ȱ ��������ȱ
e sentir mirando: um olhar desassossegado de quem não se 
�������ȱ�ȱ���ȱ������ȱ�ȱà����ǰȱ�ȱ����ǰȱ�ȱ������������ǯȱǻ�������ǲȱ
�����	���ǰȱŘŖŗśǰȱ�ǯȱśřǼǯ

E assim, no exercício de olhar para além de uma atividade puramente 
ę����à����ǰȱ ����������ȱ �������������ȱ �ȱ �����ȱ �ȱ �����ȱ ����������ȱ �������ȱ
obras de conteúdo social, como por exemplo Os Retirantes ǻŗşŚŚǼ, Café ǻŗşřśǼǰȱ
Criança morta ǻŗşŚŚǼǰ O lavrador de café ǻŗşřŚǼǰȱ������ȱ������ǰȱ����ȱ���������ȱ�ȱ
���������£��ȱ�ȱ�����ȱ���ȱ��Ě�¡ä��ȱ������ȱ���ȱ�������������ȱ�����������ǯ 

�����ȱ�����¡��ǰȱ�ȱ���ȱ���������£�ȱ�ȱ ��������ȱ ��������ǵȱ�ȱ���ȱ���ȱ��£ȱ����ȱ
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 
����ȱ����ȱ�����ȱ�¨�ȱ���������ȱŗŜȱ����ǯȱ������ȱ�����£���ȱ��ȱ
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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ǻ������ȱ ������ȱ��ȱ ��������ȱ ��������Ǽǰȱ�ȱ������³¨�ȱ��ȱ�������ȱ���ȱ
ŗŞȱ����ȱ�����������ǯȱ

Vimos, através de números estatísticos, o tamanho da problemática de 
�¡�����³¨�ȱ��ȱ��������ȱ��������ȱ�����ȱ���ȱ����ȱ������ǰȱ������ȱȬȱ�������ȱ��	�ȱ
Ȭȱ�������ȱ��ȱŘŖŗŜǰȱ�����ȱŗǰŞȱ����ä��ȱ��ȱ�������ȱ�ȱ�������ȱ�����ȱŖśȱ�ȱŗŝȱ����ȱ
trabalhando em atividades proibidas pela legislaçãoŜ. 

�������ȱ��Ě�¡ä��ȱ��ȱ�����ȱ��Ç����ȱ������ȱ��ȱ�����ȱ��ȱ��������������ȱ��ȱ
�����ǰȱ��ȱ��������ȱ���ȱ����ǰȱ�����ȱ�ȱ������������ȱ��ȱ������³¨�ȱ�ȱę�����£�³¨�ȱ
ǻ���ȱ�����ȱ��ȱ�������Ǽȱ���ȱ���������ȱ����ȱ�ȱ��������������ȱ��ȱ��������ǰȱ����ȱ
para o que podemos chamar de mascaramento da realidade.

������ȱ ���ȱ �����³�ȱ ��������ǰȱ �������ȱ �ȱ ���ȱ �����ȱ ������Ç���ȱ ����ȱ
������¹����ȱ��������ǰȱ����ȱ�������ǰȱ�������ȱ�ȱ��������ǯȱ�ȱ��������ȱ ��������ȱ·ȱ�ȱ
porta de entrada para as demais violações de direitos de crianças e adolescentes 
ǻ������ȱ�����ȱ�������ȱ �������ǰȱ ���������ȱ �·�����ȱ ��ȱ������·���ȱ ��ȱ ��ø��ȱ �ȱ
responsável pelas ações de erradicação do trabalho infantil, 15 de Março de 
ŘŖŗŝǼǯ

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 
���ȱ���������ȱ�����ȱ�����ǰȱ����³����ȱǻ��ȱ���ȱ���������ȱ��ȱ�������ȱ��·����ȱ
��ȱ�����ȱ�����ę����Ǽǰȱ�ȱ���������ȱ��ȱ�����ä��ȱ�ȱ��������ȱ��ȱ�������ȱ�¨�ȱ�����ǰȱ
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 
�������ȱ����ȱ�����������ȱ�������������ȱǻ�����ǰȱŘŖŗŚǰȱ�ǯȱřǼǯ

�����ȱ��������ǰȱ��������ȱ�����������ǰȱ��ȱ����ȱ ���������£���ǰȱ��ȱ�����ȱ
�����ȱ����ȱ�¹����ȱ��ȱ���������ǰȱ����ȱ����ȱ��������ȱ�����ȱǻŘŖŗŚǼǰȱ�ȱ���������ȱ
��·����ȱ ���ȱ ��£��ȱ ������Ȭ��ȱ ���Ç���ȱ �ȱ ������¡�ǰȱ �ȱ ���ȱ �����ȱ ���������ȱ ��ȱ
����������ȱ�����ȱ�¹����ȱ��¡����ǰȱ����ȱ�ȱ������ȱ��ȱ���ȱ���¹����ȱ�ȱ����ȱ�¨�ȱ����ȱ
���ȱ����������ȱ�¡�������ǰȱ��ę����ȱ�ȱ����������ǯȱ
¤ȱ��ȱ����£�ȱ��ȱ����³¨�ȱ��·����ȱ
�ȱ�����¹����ȱ��ȱ�����³��ȱ��ȱ����ȱ�������ȱ���������ǯ

�ȱ��������ȱ���ȱ������ȱ·ȱ����ę����ȱ������ȱ���ȱ������ȱ�ȱ���������ȱ���ȱ
a criatividade, a sensibilidade e a imaginação necessárias para escrever seus 
versos. Para que a produção textual aconteça, o aluno precisa desenvolver várias 
��������ȱ���ȱ���������ȱ�ȱ��Ě�¡¨�ȱ����ȱ�ȱ���������ȱ����³¨�ȱ���ȱ������ȱ�ȱ��������ȱ
ǻ�����ǰȱŘŖŗŚǰȱ�ǯȱřǼǯȱ

�����ǰȱ����³����ȱ�ȱ��£��ȱ������ȱ�������ȱ��·�����ȱǻ������ȱ����Ǽǰȱ�����ȱ��ȱ
�������ȱ �Ç����ȱ �ȱ ��·ȱ ������ę���ǰȱ ��������ȱ ���������ȱ ��ȱ ������ȱ ��ȱ �������ȱ
���ȱ����ȱ����ȱ����ę�ǰȱ�����£��ȱ��ȱ��������ȱ��ȱ��Ě�¡ä��ȱ�������ȱ�����ȱ�ȱ����³¨�ȱ
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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’’.
�������Ȭ������� 
����Ȭ����ǰȱ����������ǯǯǯ 
������ȱ����ȱ�����ȱ���¦���� 
tudo isso me faz sentir bem! 
�ȱ�����ȱ�¨�ȱ�������ǯǯǯ 
ę����ȱ���ȱ�������ǰ 
nas pipas soltas no céu, 
um pedaço de papel 
que ajudava a deixar tudo melhor... 
ǻ�������ǰȱŗśȱ����ȱȬȱ�ǯȱŞŘǼǯ

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 
��ȱ�·�ȱ����ǰȱ����������ǯǯǯ 
uma tela que me permitia criar. 
E eu ia fantasiando 
longe da minha realidade 
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e guardando num baú de recordações! 
ǻ�����ȱ��������ǰȱŗŚȱ����ȱȬȱ�ǯȱŞŘǼ

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 
���ȱ�������ȱ�ȱ���à���ǯȱ��������ȱ�����ǰȱę£����ȱ�������ȱ�¡����¹�����ȱ�ø�����ǲȱ
tendo como inspiração a obra �������ȱ�������ȱ�����³�ȱǻŗşśŝǼ, fomos para nossa 
sala de aula esportiva e começamos a brincar. Adolescentes, pelas características 
������ȱ��ȱ�����ǰȱ����������ȱ����������ȱ������¹����ȱ�ȱ��£��ȱ������ȱ������������ȱ
“de criança pequena”. 

�����ȱ����ǰȱ�ȱę�ȱ���������ȱ����ȱ�ȱ�����£�³¨�ȱ�����ȱ�¡����¹����ȱ���ȱ���£��ȱ¥ȱ
���à���ȱ��������ǰȱ��Ě�¡ä��ȱ������ȱ��ȱ���¦����ȱ�ȱ����¤Ȭ��ȱ�¨�ȱ�������ȱ��������ȱ
���ȱ����ȱ��ȱ����ȱ�ȱ���ȱ��������ǰȱ���ȱ����ȱ���¹����ȱ��������ȱ��ȱ���������ǯ

Manter viva a infância não diz respeito nem à criança, nem ao 
adulto, nem a quaisquer outras pessoas. Manter viva a infância é 
���ȱ�³¨�ȱ���ȱ��ȱ�¤ȱ��ȱ�����ǰȱ��ȱ��������ǰȱ��ȱ�¡����¹����ǯȱ1ȱ���ȱ
condição para fazer acontecer a ruptura, a descontinuidade, a 
�����³�ǯȱǻ�������ǲȱ�����	���ǰȱŘŖŗśǰȱ�ǯȱśŚǼǯ
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Fomos avançando no objetivo inicial do projeto buscando desconstruir 
ǻ�����Ǽȱ������à�����ȱ��ȱ�����������ǰȱ�¡��������ȱ��ȱ����������ȱ��ȱ������¹�����ȱ
�ȱ ������³ä��ǰȱ ���ȱ �ȱ �������ȱ ��������ȱ �����ę������ȱ ������¦����ȱ ����ȱ �����ȱ
desenvolvimento, a diversão de realizar algo em grupo ultrapassa a barreira 
da idade, e que precisamos trazer frescor para a maneira como olhamos a 
���������ǯȱ���ȱ������ȱ��ȱ�������ǰȱ�ȱ���ȱę��ȱ��ȱ��¤����ǰȱ�����ȱ��������������ȱ
������ȱ��ȱ��������ȱ��ȱ��������£�³¨�ǰȱ��������ȱ�ȱ����³¨�ȱ����ȱ�¤�����ȱ��ȱ���Ȭ�Ȭ
���ȱ���ȱ�����ȱ���ȱ����������ȱ������ȱ��ȱ�¡����¹����ǯȱ�����ȱ�����ǰȱ�ȱ��������ȱ���ȱ
��ȱ���������ȱ�ȱ�������³¨�ȱ��ȱ�����ȱ���ȱ���³����ȱ����ȱ��ȱ���¹�����ǰȱ�ȱ�������ȱ
���ȱ������Ç���ȱ��ȱ�����ȱ����ȱ��ȱ������ǯȱ���ȱ��£��ǰȱ�ȱ������³¨�ȱ��·Ȭ������������ȱ
sobre algo nos impede de vivenciar momentos ímpares que surgem no contato, 
��ȱ����³¨�ȱ��ȱ��������ȱ�ȱ������ȱ��������������ȱ���ȱ�ǻ�Ǽȱ�����ǻ�Ǽȱ���ȱ������Ȭ��ȱ
�������Ç���ȱ����������ȱ�ȱ���ȱ������ȱ���ȱ���������ǯȱ1ȱ����������ȱ�������ȱ���ȱ
����������ȱ��������ȱ����������ȱ����ȱ�ȱ����ȱ���ȱ��ȱ����ȱ������ȱ��ȱ�����ȱǻ��Ǽȱ
construções. Sejam elas simples ou complexas.
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������ȱŞȱȬȱ�����������ȱ��ȱ����Ȭ
�����³�ȱȬȱ�����ȱŞŘǯȱ�����Ǳȱ

Acervo Escola Básica Beatriz 
de Souza Brito.
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���ȱ��������ȱ��ȱ����ȱ��ȱ��������ȱ����ȱ������������ȱ��ȱ�����������ȱ�����ȱ
brincar em que, para a maioria, voltar a experimentar essas brincadeiras, esse 
��ȱ�ȱ���ǰȱ ����¡�ȱ���à����ȱ�������ȱ��������ȱ��ȱ��������ȱ��ȱ���������ǲȱ��ȱ�����ȱ
��������Ȭ��ȱ�����ȱ��ȱ����������ȱ������ȱ��ȱ��ȱ�����ǰȱ�¡����������ȱ�ȱ��������ǯȱ

ȃ���ȱ ���ȱ ������ȱ �¡����¹����ȱ ����������ȱ ��ȱ �������ȱ ���������ǯȱ ���ȱ �����ǰȱ ���������ȱ
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, 
���£����ȱ ¥ȱ���à���ȱ ��ȱ ������������ȱ ���ȱę£����ȱ�����ȱ��ȱ �������³¨�ȱ�����ȱ ����������ȱ
fase de nossas vidas. Foram momentos os quais me permitiram voltar no tempo e 
���������ȱ ���ȱ ������ȱ �ȱ �����������ȱ ���ȱ ��ȱ �����ȱ ��������ǰȱ ����ȱ ��ȱ �������Ȭ�������ǰȱ
����Ȭ����ȱ �ȱ �����Ȭ����ǲȱ ��ȱ ����ǰȱ ������ǰȱ �������ǰȱ ����������ȱ ��ȱ ���³�ȱ ���ȱ ��������ǲȱ
���ȱ �����³��ǰȱ ���ȱ ���������ȱ �ȱ ���ȱ �����Ȭ������ǰȱ ���ȱ ��������ȱ �ȱ ���ȱ �ø�����ȱ ��ȱ ����ǯȱ 
Este projeto foi uma oportunidade de reviver memórias, junto a sentimentos de nostalgia 
�ȱ��������ȱ��ȱ���ȱ�����³�Ȅǯȱǻ����ǰȱŗŚȱ����ȱȬȱ�ǯȱŞŘǼǯȱ
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������ȱşȱȬȱ����ȱ��ȱ��������ȱ
para início das brincadeiras  

������ȱŞŘȱ�ȱŘŘǯȱ 
Fonte: Acervo Escola Básica  

Beatriz de Souza Brito.
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���ȱ ����ȱ ���������ȱ ���ȱ ��������ȱ ������������ȱ ����ȱ �¡����¹����ȱ ���������ȱ
�¡��������ȱ ���ȱ ���¹����ȱ �ø����ȱ ���ȱ ��ȱ �����³��ȱ ���ȱ ����ȱ ��������ǯȱ �����ǰȱ
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 
�����ȱ���ȱ��ȱ�����³��ǰȱ��ȱ���ȱ����ȱ�����ȱ��ȱ�¡����¹�����ǯȱ���ȱ�����ȱ��ȱ��������ǰȱ
�������ȱ�������ȱ������������ȱ���������ǰȱ�������ȱ��¹�ȱ���������ȱ����Ç����ȱǻ����ȱ
organização escolar), porém bem aproveitados. 

ȃ�������ȱ�¨�ȱ·ȱ�àȱ���ȱ��ȱ���������ǰȱ·ȱ�ȱ����������ȱ���ȱ�����ȱ���ȱ������ǰȱ·ȱ�ȱ������¹����ȱ
diante de tanto sofrer”  
ǻ�����ȱ���£�ǰȱŗŚȱ����ȱȬȱ�ȱŞŘǼǯ
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������ȱŗŖȱȬȱ�����������ȱ����ȱ
��ȱ���³�ȱȬȱ�����ȱŘŘǯȱ�����Ǳȱ

Acervo Escola Básica Beatriz 
de Souza Brito.
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������ȱŗŗȱȬȱ�����������ȱ��ȱ����ȱ
�����³�ȱȬȱ�����ȱŘŘǯ 

Fonte: Acervo Escola Básica 
Beatriz de Souza Brito.
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����ȱ���������ȱ����ȱ�ȱ�����ǰȱ�����ȱ��ȱ��������³ä��ȱ�ȱ���������ǰȱ��ȱ�������ȱ
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 
��ȱ �����¡��ȱ ��ȱ�����Ȭ�����ǰȱ ���ȱ �ȱ ���������������ȱ ��ȱ �����ȱ ��ȱ ������ȱ ��ȱ
potencializa, sendo um convite ao aprendizado. 

�����ȱ�������ǰȱ��������ȱ�����ȱǻŘŖŖŜǼǰȱ·ȱ���ȱ�����³ä��ȱ���ȱ��ȱ������ȱ���ȱ
�������ȱ�ȱ�������ȱȬȱ�����³��ȱ�ȱ������������ȱȬȱ�������ǰȱ��������ȱ�ȱ���������ȱ
juntos, seu mundo de cultura por meio do estabelecimento de relações peculiares 
��ȱ���ę��³�ǰȱ��ȱ��������ȱ�ȱ��ȱ���£���ȱ�������ȱ��ȱ������������ȱ��������������ǯȱ

����ȱ������ȱ�¡�����ę���ȱ����ȱ�����³¨�ȱ�ȱ�ȱ������³¨�ȱ�����ȱ��ȱ������ȱ���ȱ
����������ȱ������ǰȱ�������ȱ��ȱ��������ȱ�������ȱ��ȱ�������ǰȱ�����ȱ����¹����ȱ
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 
����ǰȱ ������������ȱ ��ȱ �������³¨�ȱ ��ȱ ���ȱ ������ǰȱ ����ȱ �ȱ �����ȱ �����ȱ Ȭȱ
���������������ȱȬȱ��ȱ�������ȱ��ȱ������ȱ������£ǯȱ

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 
�ȱ�������ȱǻ��������Ǽȱ���¡���ȱ���ȱ���������ǯȱ



212

������ȱŗŘȱȬȱ�����������ȱ
descobrindo as pistas  

Turma 22.  
Fonte: Acervo Escola Básica 

Beatriz de Souza Brito.
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������ȱŗřȱȬȱ���������ȱȃ����·�ȱ
��ȱ������ȄȱȬȱ�����ȱŘŘǯȱ�����Ǳȱ
Acervo Escola Básica Beatriz 

de Souza Brito.
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Cada pista vinha com uma charada a ser decifrada que levava a próxima 
�����ǯȱ�����ȱ����������ȱ���ȱ�¤����ȱ������ȱ�����ȱ�ȱ�������ȱ��ȱ������ȱǻ�������Ǽǰȱ
passando por alguns ambientes como a biblioteca, a sala da direção, refeitório e 
������ȱ����������ȱ��ȱ¤������ǰȱ��·ȱ������ȱ��ȱ�����ȱ��ȱ���ȱę��������ȱ�����������ȱ
o baú: a sala de aula do segundo ano. Assim, quando as crianças lá chegaram 
���������ȱ���ȱ��������ȱ�ȱ�����ȱ���ȱ�ȱ������ȱǻŞķǼȱ���ȱ�����ȱ���������Ǳȱ��ȱ��øȱ
���ȱ�¤����ȱ����ä��Ȭ���������ȱ��������ȱ���ȱ����ȱ����������ȱ���ȱ�����ȱ������ȱ��ȱ
decorrer do processoŝ. Para fechar com “chave de ouro”, havia uma mesa cheia 
de guloseimas para um lanche gostoso de confraternização, preparado pelos 
����������ȱ��ȱ�����ȱŞŘǯȱ

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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������ȱŗŚȱȬȱ�����������£�³¨�ȱ
�����ȱ��ȱ������ȱŞŘȱ�ȱŘŘǯȱ 

Fonte: Acervo Escola Básica 
Beatriz de Souza Brito
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A troca afetiva ocorrida entre os estudantes de diferentes idades pode ser 
���������ȱǻ�ȱ�������Ǽȱ�����ȱ����ȱ�������ȱ������ȱ��������ȱ��ȱ����Ç���ȱ�������ǰȱ
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 
�������ȱ �ȱ �������ǯȱ��ȱ ������������ȱ ��ȱ ��������ȱ �����¹�����ȱ ���������ȱ ¥�ȱ �����³��ǰȱ ����ȱ
������������ȱ ����¹����ȱ ��ȱ �������ǰȱ ������������ȱ �ȱ ��³���ȱ ���ȱ ������³ä��ȱ �ȱ �����ȱ
��������ȱ ���ę��³�ȱ ¥�ȱ �����³��ȱ ���ȱ ��ȱ ��������ȱ ����ȱ ȃ�������Ȅȱ ������ȱ ��ȱ ��������ȱ
�������ǯȱ ��ȱ ������������ȱ �����������ȱ ��ȱ ����ȱ ���¦�����ȱ �ȱ ��ȱ ������¦����ȱ ��ȱ �����ȱ
tratados com carinho e respeito nos primeiros anos escolares. As crianças também 
�������ȱ ����ȱ ������³ä��ȱ �����ȱ ��ȱ ������������ǯȱ��·�ȱ ��ȱ ��ȱ �����ȱ ����ȱ �����¹����ǰȱ
����³����ȱ�ȱ���������ȱ����ȱ����ȱ����³��ȱ��ȱ������¹����ȱ��ȱ����ȱ��ȱ�������ǰȱ����������ȱ
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.  
�����ȱ�����ȱ����������ȱ������������ȱ���ȱ�ȱ�������ȱ���������ȱ���ȱ�ȱ��������ȱ������������ȱ
���ȱ�����������ȱ���ȱ����ȱ��������ȱ�ȱę����ȱ���ȱ����¡�ȱ���ȱ���¦����ȱ�ȱ��ȱ������ȱ���������ȱ
sobre as múltiplas formas que devemos pensar uma educação básica interdisciplinar 
�ȱ ���ȱ ��������ȱ ������ȱ ����ȱ ���������Ȅȱ ǻ��������ȱ �����ȱ �������ǰȱ ����������ȱ ����ȱ
Iniciais).

$ CONSIDERAÇÕES FINAIS: Saltando do balanço, um salto no 
��ę����ǰȱ�����ȱ�ȱ�����ȱ�ȱ�ȱ�·�

���ȱ��Ě�¡ä��ȱ��ȱ�����ȱ�������ǰȱ������������ǰȱ����������ȱ��ȱ�����ȱ�·���ȱ
e adulto, no burburinho das aprendizagens escolares, crianças e adolescentes 
criam modos de desbravar o estabelecido e assim encontrar vãos, frestas para 
����ȱ �ȱ ��������ȱ ��ȱ ���������ȱ ��ȱ���ȱ �à����ȱ ������������ȱ �����ȱ �����Ȭ����³�ǰȱ
���£����ȱ�����ȱ�������ȱ�ȱ�����ę����ȱ����ȱ�ȱ������ǯȱ
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������ȱŗśȱȬȱ�����������ȱ�������ȱ
��ȱ���������ȱȬȱ�����ȱŞŘȱ�ȱŘŘǯȱ

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. 

�����ȱ�������ǰȱ����������ȱ���������ȱ���ȱ�ȱ���������¨�ȱ��ȱ�����³��ȱ����ȱ
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 
���������ǰȱ�����������ǰȱ������������Ȭ��ǰȱ���ȱ�����ȱ����ȱ�������ȱ�ȱ���ȱ����ȱ����ȱ
��ȱ����¹�����ȱ��ȱ���ȱ���ȱ�ȱ���ȱǻ�����ǰȱŘŖŖŝǼǯȱ�����ǰȱ����������ȱ���ȱ�������ȱ
���������ȱ��ȱ����ȱ����������ȱ��ȱ�¹Ȭ���ǰȱ�����Ȭ���ȱ�ȱ�¡�����¤Ȭ���ǯ

��ȱ�����ȱ �����ǰȱ ��ȱ ������������ȱ ���ȱ �ȱ ���������¨�ȱ ��ȱ �������¹����ȱ
ȃ����ȱ ��·�ȱ ���ȱ �������ȱ ę����à�����ȱ �ȱ ���Ç�����Ȅȱ ǻ�����ǰȱ ŘŖŖŝǰȱ �ȱ ŗǼǰȱ ���ȱ ��ȱ
enquadra num conceito etapista, buscamos superar entendimentos típicos que 
������ȱ�����ȱ����ȱ�����ȱ�������ȱ����³�ȱ����ȱ����¤Ȭ���ȱ����ȱ���ȱȈ���������ȱ
���ȱ ��ȱ ������à�ȱ �ȱ ��ȱ ��Ȭ������à�ȱ������ȱ��ȱ���ȱ����à���ȱ �ȱ �����ȱ �����Çę���Ȉǯȱ
ǻ�����ǰȱŘŖŖŝǰȱ�ȱŗǼǯ

������ȱ ��ȱ �������ȱ ������������ȱ �����������ȱ ������£��ȱ ���ę��������ȱ
��ȱ����ȱ¤����Ǳȱ�����ȱ�ȱ���������ǰȱ ����������ȱ���ȱ����¹�����ǰȱ������¤����ȱ�ȱ
���������ȱ��ȱ�����Ȭ��ǯȱ�������ǰȱ���ȱ������ȱ�ȱ�����³�ȱĚ���ȱ����ȱ�����¤�����ǯȱ
��ȱ ����ȱ �����ȱ ����ȱ ����������ǯȱ �����ȱ ���Ç���ǰȱ �����������ȱ �¤����ȱ
��ę��������ǰȱ������ȱ����ȱ�����ȱ����ȱ������ȱ�ȱ��������ȱ��ȱ��������ǰȱ���������ȱ
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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. 

����ȱ �����£ȱ����ȱ��ȱ���ȱ�������ȱ Ȉ�à�Ȉȱ������ȱ��ȱ������ȱ ���������ȱ���ȱ�ȱ
���������������������ȱ���ȱ�������ǯȱ�����£ȱ������ȱ�Çȱ�ȱ������¹����ȱ���ȱ������ȱ¤����ȱ
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 
������������ȱ��ȱ�������ǯȱ������ȱ��ȱ�������ǰȱ�������ȱ��������ȱ�ȱ��ę�������ȱ��ȱ
��������³¨�ȱǻ�����������ȱ�ȱ�����������ǰȱ���������������ȱ����ȱ��������ȱ��ȱ����ȱ
��ȱ���ȱ������Ǽǰȱ��ȱ�����¡��ȱ��ȱ���¤����ȱ����ȱ������ȱ�ȱ���������ȱȬȱ�����������ȱ�ȱ
�������������ȱ��ȱ�������ȱȬȱ�ȱ�����ȱ�����ȱ��ȱ�ø�����ȱ�ȱ��£��ȱ��ȱ����¡ä��ȱ����Ç����ȱ
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 
��ę�������ȱ��ȱ��ȱ���������ȱ���������������������ȱ��ȱ��ȱ����ȱ����������������ǰȱ
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. 
�����ȱ����ȱ�ȱ���������Ȭ�����³�ȱ�¡���ȱ��������ȱ������ȱ�������������ǰȱ�����ȱ
balanço teórico das ações desenvolvidas também exigiu adaptações mostrando 
que é preciso tirar os pés do chão e ver sob outra perspectiva sabendo que 
�������ȱ�������ȱ ��¹����ȱ ��ȱ �����ȱ �����ȱ �ȱ �����ȱ �ȱ �ȱ �·�ȱ �¤ȱ ��ȱ ��ę����ȱ ��ȱ
possibilidades, de graça e leveza que nos permitem sonhar.
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