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DE BRODOWSKI AO CAMPECHE: 
Crianças e suas brincadeiras – dois 
tempos, dois lugares…

Cláudia Cristina Carvalho 
Melissa Weber 

Edimara Castilho Cancian

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 
��ȱ �����³��ȱ ��ȱ �����³¨�ȱ ��������ǰȱ ���ȱ �ȱ à����ȱ ��ȱ ���ę��������ȱ ��ȱ �����³¨�ȱ ��������ȱ
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 
�����������ȱ����à����Ȭ��������ȱ�ȱ��ȱ���������ȱ��ȱ���¦����ǯȱ�����ǰȱ���ȱ����Ç���ȱ��Ě����ȱ
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. 

 doi.org/10.55427/atelie.978-65-990871-1-0.011
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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 
��ȱ��� ǯȱ����ǰȱ ��ȱ��������ȱ��ȱ��Ě���ȱ��ȱ���ȱ��������Ȭ��������ȱ���ȱ�����¢ȱ
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 
����ǰȱ���ȱ�������ȱ��Ě�¡�����ȱ�����ȱ��ȱ��������à�ȱ���ȱ����������ȱ���Ç�����Ȭ
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.

TRADUÇÃO INGLÊS: Júlia Weber de Oliveira
TRADUÇÃO ESPANHOL: Melissa Weber, professora da Rede Municipal de Ensino de Florianópolis.

REVISÃO TEXTUAL: Daiko Lima e Silva, Turismólogo do Estado de Santa Catarina; Mestre (ESAG/UDESC); Doutorando 
(PPGPLAN/UDESC).
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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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��������ȱ�ȱ����ȱ�ȱ�ȱ����ȱ��ȱ�������ȱ�������ȱ���������ȱ����ȱ�à�ǰȱ���ę��������ȱ
��ȱ ����ȱ ��������ǰȱ ���ȱ ���ȱ ������������ȱ ��ȱ �������ȱ �ȱ ��������ę���ȱ
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.

���¨�ǰȱ ������ȱ ��ȱ ���ę���³¨�ȱ ��ȱ ��������ȱ �ȱ ��ȱ ���������ȱ ��������ȱ
com a coordenação do projeto, foi o momento de nos encontrarmos em 
�����¨�ȱ�����à����ȱ����ȱ ����������ȱ �ȱ �����ȱ ��ȱ���ę��������ȱ �ȱ�������ȱ �ȱ ����ȱ
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 
�ȱ�����ȱ���������ȱ�������ȱ��ȱ������ȱ��������ȱ����������ȱ���ȱę£����ȱ�����ȱ
deste projeto foi de extrema relevância, pois foi na troca de ideias e vivências 
���ȱ �����ȱ���ȱ������������ȱ���ę��������ȱ����ȱ���������ȱ�ȱ ����Ç����ȱ������ȱ��ȱ
que nos era apresentado.

������������ǰȱ ���ȱ ����·�ȱ �ȱ �������ȱ ��ȱ ��Ě�������ȱ �����ȱ �����ȱ ����ȱ
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 



416

diferenciaria e demarcaria nossas subjetividades? Que crianças eram aquelas de 
Brodowski e como a infância se constitui hoje neste lugar chamado Campeche?

������ȱ ��Ě�¡ä��ǰȱ ���ȱ ����������ȱ �����������ȱ �����ȱ ������������ȱ ��ȱ
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).

������ȱ ����������ȱ ��ȱ ��Ě����ȱ ����������ȱ �������ǰȱ �ȱ ������������ȱ ��ȱ
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 
��Ě�¡ä��ȱ���ȱ����������ȱ���ǰȱ������ȱ��ȱ����¦����ȱ��������ȱ�ȱ��ȱ������£�³¨�ǰȱ��ȱ
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)

ȱ�¨�ȱ�����ę��ȱ���ȱ����ȱ�ȱ���������ȱ���ȱ����ȱ�����ȱ�����ȱ��ȱ���ȱ
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. 
����ȱ���������Ȭ����ȱ �����ȱ���ȱ ���Ě����ȱ�������ȱ��ȱ¦�����ȱ��ȱ
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: 
�Ĵ�ǱȦȦ   ǯ���������ǯ���ǯ��ȦǛȦ

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 
���Ç������ȱ�ȱ���������ȱ��ȱ�������ȱ�ȱ�����³��ǯȱ�����ȱ����ǰȱ�ę������ȱ���ȱ·ȱ��������ȱ
��ȱ�����ȱ��������ȱ��������£��ȱ���ȱ��ȱ���ę��������ȱ������ȱ���ȱ����ȱ������à����ȱ
��������ę�����ǰȱ����ȱ�������������ȱ���ȱ·ȱ�ȱ������ȱ��Çȱ���ȱ�����ȱ��������ę���ȱ
�ȱ�������ȱ��ȱ������à����ȱ���ȱ�����³��ǯȱ����Ĵ�ȱǻŘŖŖŞǰȱ�ǯȱśŝǼȱ���������ȱ

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: �Ĵ�ǱȦȦ
   ǯ���������ǯ���ǯ��ȦǛȦ������Ȧ

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

http://www.portinari.org.br/%23/acervo/obra/5063/detalhes
http://www.portinari.org.br/%23/acervo/obra/5063/detalhes
http://www.portinari.org.br/%23/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 
�����ȱ���ȱ��ȱ�����³��ǰȱ��ę�ǰȱ�����ȱ��������ȱ���ȱ��������ȱ�ȱ���ȱ����ȱ���������ȱ
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, 
���ę��������ǰȱ �ȱ ���������ǰȱ �����ȱ ���Ç����ǯȱ�����ǰȱ �ȱ ��������ȱ �������ȱ ���ȱ����ȱ
uma oportunidade de construir planejamentos que contextualizaram a vida 
��ȱ ���������ȱ ���ȱ ���������ȱ �����ę�������ȱ ������������ȱ ����·�ȱ ¥ȱ �����³¨�ȱ
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 
���ę��������ȱ ��ȱ ����ȱ ��������ȱ �������ȱ ������������ȱ ��������ȱ ���¹�����ȱ
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 
�������ǰȱ�ȱ�����������ȱ�ȱ������ȱ���ę��������ȱ��ȱ�����ȱ��ȱ��������ȱ����������ȱ
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. 

����ȱȃ��·Ȭę����£�³¨�Ȅȱ��ȱ�������ǰȱ �������ȱ��ȱ��������ȱ���ȱ���Ç����ȱ
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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��������ȱ ȃ��ȱ ę�Ȅǰȱ �����ȱ ������£�³¨�ȱ ���ȱ ���������ȱ ��������ȱ ���ȱ �ȱ
ę����£�³¨�ȱ��ȱ�������ȱ��ȱ������ȱ��ȱ����������ȱ��ȱ���ȱ	��ø���ȱ������ȱ��¤���ǰȱ
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 signi!cativas 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 coreogra!a 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 
��ȱ �����³��ȱ ���ȱ ę£����ȱ �����ȱ �����ȱ �������ǯȱ ����������ȱ ��������ȱ ���ȱ ����ȱ
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 
��ȱ ���ȱ���·���ǰȱ ���ȱ �¡����¦����ȱ ���ȱ ����ȱ ����������ȱ ę�����ǯȱ
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 
��������ȱ��ȱ�����³¨�ȱ���ȱ������ȱ����ȱ�ȱę����ǯȱ
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CONSIDERAÇÕES FINAIS

������������ȱ����ȱ���ȱę����£�³¨�ǰȱ�����������ȱ���ȱ����ȱ��ȱ���ę��������ȱ
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 
���ȱ����Ç���ȱ���������ȱ��ȱ��Ě�¡¨�ȱ�����ȱ��ȱ������������ȱ����������ȱ���ȱ���������ȱ
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 
������������ȱ ���������ȱ �����ȱ ¥�ȱ �����³��ǰȱ ���Ç����ȱ �ȱ ���ę��������ǰȱ ��ȱ �����ȱ
na apreciação das obras de Portinari expostas pelos corredores da Unidade 
Educativa, resgatando em cada um suas memórias de infância.

���ȱę�ǰȱ������ȱ��ȱ������ȱ���¹�����ȱ���ȱ�����ȱ��������£����ȱ�ȱ�����ȱ����³¨�ȱ
��ȱ��Ě����ȱ�����ȱ��ȱ�����³��ȱ��ȱ����� ���ȱ�ȱ��ȱ��������ǰȱ���£����ȱ������ȱ�ȱ
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, 
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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 
����³�ǰȱ��ȱ���������ǰȱ��ȱ�������ǰȱ�ȱ��ȱ�ę���³¨�ȱ��ȱ���ȱ·ȱ��ȱ�����������ȱ���ȱ
podemos manter um “pé no sonho” e ter, senão recuperar, o lúdico de nossas 
vidas cotidianas! 
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