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TRILHANDO HISTÓRIAS DO CAMPECHE 
A BRODOWSKI POR MEIO DAS 
BRINCADEIRAS

Fabiano Weber da Silva 
Geisa Pires

RESUMO: Este artigo relata a experiência de propostas pedagógicas vivenciadas 
no ano de 2019 no Núcleo de Educação Infantil Municipal Campeche, da Rede 
Municipal de Educação Infantil de Florianópolis/SC, em parceria com o curso de 
Educação Física da Universidade Federal de Santa Catarina, no desenvolvimento do 
projeto “De Brodowski ao Campeche: crianças e suas brincadeiras – dois tempos, 
dois lugares …”. Com minuciosidade, descreve os caminhos trilhados pelas crianças 
para a garantia da infância nos espaços naturais do bairro Campeche, agregando 
brincadeira, arte, natureza, história, cultura, linguagens e saberes na perspectiva de 
reconhecimento, pertencimento e respeito à natureza local e à comunidade histórica. 
Nosso objetivo ���ȱ�������ȱ�ȱ�����ę���ȱ�ȱ�¡�����¨�ȱ��������ȱ�����·�ȱ��ȱ��¤�����ȱ���ȱ
������ȱ�����������������ȱ�ø�����ǰȱ���·�����ȱ�ȱ����������ǰȱ��ȱ�������ȱ��ȱ���ȱ��ȱ�����³��ȱ
pudessem se apropriar, reproduzir e recriar uma cultura corporal de movimento na 
���¦����ǯȱ�ȱ�������ȱ���������ȱ �����������ȱ�ȱ������£��ȱ�ȱ��¤����ȱ�����à����ȱ��Ç����ȱ�ȱ
partir da arte, do brincar e da infância, junto com o NEIM Campeche, e fomentou a 
tomada de consciência da comunidade escolar para estas categorias, com um olhar 
sensível para o chão da gente, para o chão que brincamos e trabalhamos.

Palavras-chave: Educação Infantil. Brincadeira. Natureza

 doi.org/10.55427/atelie.978-65-990871-1-0.012

http://www.doi.org/10.55427/atelie.978-65-990871-1-0.012
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TRACKING STORIES FROM CAMPECHE TO BRODOWSKI 
THROUGH PLAY

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

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

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

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

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

O Núcleo de Educação Infantil Municipal Campeche (NEIM Campeche) 
�������ȱ �¤ȱ �����ȱ ������ȱ �·�����ǰȱ ���ȱ �����ȱ ���¦����ȱ ������ȱ �ȱ ���������ȱ ��ȱ
história e cultura de um bairro chamado Campeche. Aviva cotidianamente nas 
pequeninas crianças e suas respectivas famílias o sentimento de reconhecimento, 
pertencimento e respeito à natureza local e à comunidade histórica. 

�ȱ������ȱ��������ȱę��ȱ ����������ȱ �����������ȱ ����ȱ�����ȱ �����ȱ��ȱ
estudo, brincadeira, pesquisa, descobertas e vivências. Demarca, ainda, que 
·ȱ �ȱ ������������ȱ ���������ȱ �����·�ȱ ��ȱ �¡����¹����ȱ ������ȱ �ȱ ���ȱ �������£�ȱ
a Educação Infantil do NEIM Campeche. Buscamos possibilidades de 
(re)conhecer e (re)aproximar de lugares, pessoas, culturas e histórias da 
comunidade, tendo as crianças junto aos professores como protagonistas do 
processo de apropriação e transformação da cultura que as cercam. Propomos 
novas experiências no meio da natureza em espaços brincantes, com inúmeras 
possibilidades de compor novos repertórios e enredos nas interações e 
descobertas para o universo infantil. 

Valorizar e projetar novas relações da infância com o meio e debruçar sobre 
a diversidade ambiental, territorial, cultural e histórica exige pesquisa dos 
�����������ȱ�ȱ�����ȱ��ȱ����ǰȱ�ȱ������ǯȱ�ȱ���������ȱ��ȱ������ȱ�ȱ�ȱ��¤����ȱ�����Ȭ
se a base da proposta e permite a aproximação, a partilha de ideias e grandes 
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���ę��³ä��ȱ �����à�����ǯȱ �¨�ȱ ��ȱ �����³��ȱ ��ȱ �������������ȱ ��ȱ ����ȱ ��������ȱ
pedagógico e guiam os caminhos que desejam viver, sentir, brincar, experienciar, 
imaginar, vibrar, conhecer, descobrir e pesquisar.

Assim, no ano de 2019 literalmente trilhamos caminhos ao brincar para 
deslumbrar paisagens, histórias, culturas, belezas naturais e fomentar desde a 
���¦����ȱ�³ä��ȱ�����ę�������ȱ����ȱ�����¨�ȱ��Ç����ȱ��Ě�¡���ȱ�ȱ�������������ǰȱ��ȱ
perspectiva de reconhecimento, pertencimento e respeito à natureza local e à 
comunidade histórica. 



438

Figura 1 - Crianças brincando 
livremente no campo da aviação 
no Campeche. Fonte: Acervo do 

NEIM Campeche, 2019.
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Quando projetamos os Trilheiros como ação pedagógica, pensamos em 
����������£��ȱ ��ȱ ���¤���ȱ ��������ȱ ��ȱ ��������ǰȱ ���������³¨�ȱ �ȱ ������������ȱ
��������ȱ���ȱ�¡����¹�����ȱ ���������ȱ��ȱ������ȱ��������ǯȱ���ȱ�ȱ���¤���ȱ����ȱ
perfeito e completo que podíamos conhecer, viver, sentir e ser. Ser no sentido 
mais intrínseco possível, assumindo a própria história em comunhão com a 
natureza e a comunidade.

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

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

 no alto da Pedra do Urubu 
avistando o Campeche.  

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

Fonte: Acervo do NEIM 
Campeche, 2019.
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Vivemos o movimento, a natureza, a aventura, a arte e a brincadeira numa 
�����������ȱ����������������ȱ��ȱ�����³¨�ȱ��ȱ�����ȱ���ȱ���������ȱ����ȱ��·�ȱ���ȱ
��������ȱ �����Çę���ȱ��ȱ ȃ����Ȅȱ��ȱ �����³¨�ȱ �Ç����ǰȱ �ȱ ���ȱ��ȱ��¤����ȱ ���ȱ�ȱ
educação de um corpo vivo dessas crianças que se movimentam a todo momento 
no NEIM Campeche e no seu entorno.

Tínhamos como objetivo �������ȱ�ȱ�����ę���ȱ�ȱ�¡�����¨�ȱ��������ȱ�����·�ȱ
��ȱ��¤�����ȱ���ȱ������ȱ�����������������ȱ �ø�����ǰȱ���·�����ȱ�ȱ����������ǰȱ��ȱ
intuito de que as crianças pudessem se apropriar, reproduzir e recriar uma 
cultura corporal de movimento na infância.

�����ȱ��ȱ �����³�ȱ·ȱ �����ȱ��ȱ�������ȱ��ȱ�������ǰȱ��ȱ���������³¨�ȱ �ø����ǰȱ��ȱ
dialogar com a construção social e cultural de infância(s). Entretanto, sabe-
se dos limites da expressão do brincar no âmbito da educação formal, muitas 
��£��ȱ��������ȱ�ȱ����������ȱ�����·�ȱ��ȱ�Ç����ȱ������ȱ���ȱ������ȱ�ȱ����³��ȱ�ȱ����ȱ
����������ǰȱ �ȱ���ȱ�������ȱ ���ȱ ��Ě�����ȱ����ȱ���ȱ��������ȱ��������£��ȱ������ȱ
������ȱ�ȱ����³��ȱ�ȱ���ȱ������������ȱ��ȱ��¤�����ȱ���ȱ��ȱ�����Ç����ȱ��à�����ȱ�ȱ
metodológicos do brincar e de Ser-Criança.

ȱ ��£Ȭ��ȱ������¤���ȱ ���������ȱ ����ȱ��������³¨�ȱ�����ȱ�ȱ�������ȱ �ȱ �ȱ ������ǰȱ �ȱ
partir da concepção da cultura do brincar, conhecer as múltiplas possibilidades 
das manifestações lúdicas e entender o brincar como linguagem e expressão 
humana, portanto sujeito à permanente construção e reconstrução. “... a atividade 
��ȱ�������ȱ��ȱ�����³�ȱ·ȱ�����ȱ����ȱ����ȱ��ȱ���ȱ��ȱ�������ǰȱ��ȱ����ǰȱ�ȱ�������ȱ���ȱ
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��·�ȱ��ȱ���ȱ�������ȱ���������ǰȱ·ȱ�ȱ�����ȱ����ȱ�ȱ�����³�ȱ�������ȱ���ȱ�ȱ�����ȱ
e consigo mesma.” (KUNZ, 2015, p. 10). 

Trazemos do mundo das artes para a educação, o conceito do Instituto 
���������ȱ �ȱ ��ę��ȱ ���ȱ ȃ���������ȱ ·ȱ �ȱ ����ȱ ����ȱ ��ȱ ��������ȱ ���������ȱ ��ȱ
�������������Ǳȱ ��ȱ �����£��ȱ ��ȱ �����¤����ǰȱ ����ȱ ��£��ȱ ���ȱ �¨�ȱ ȃ�������Ȅǯ1 
������ȱ�ȱ�������ȱ����ȱ���ȱ�¡�����¨�ȱ���Ç�����ȱ·ȱ��ȱ���ȱ������¡�����ȱ���ȱ�¡���ȱ
�ȱ���������������ȱ��������ȱ���ȱ�����������ȱ��ȱ���ȱ��¤����ȱ�����à����ǰȱ�ȱ�����ȱ
�������ȱ��ȱȃ��������ȱ���������Ȅȱ��ȱ���ȱ��¤����ȱ�����à����ȱ�����ȱ���ȱ����³��ȱ
da educação formal. 

Falar em brincar e interdisciplinaridade, nos sugere estarmos inteiros, com 
��������ȱ�������ȱ��ȱ��������ǰȱ���ȱ������ȱ�ȱ����³¨�ȱ���ȱ�ȱ����ǰȱ�ȱ������¤���ǰȱ�ȱ
local e o mundo. A criança apresenta estas expressividades e precisamos estar 
�������ȱ�ȱ�����ȱ����������ȱ����ȱ���������ȱ��¤�����ȱ���������ȱ���ȱ����������£��ȱ�ȱ
emancipação do sujeito-criança e não aliene a capacidade tanto de Ser-criança 
como de Ser- professor.

O lúdico constitui novas formas de fruir a vida social, marcadas pela 
exaltação dos sentidos e das emoções – mesclando a “alegria e angústia, 
����¡������ȱ�ȱ����¨�ȱǻǯǯǯǼǯȱ�������ä�ǰȱ�����ȱ�������ǰȱ�ȱ������£�³¨�ȱ���·����ȱ�ȱ�ȱ
apropriação expressiva do processo vivido, e não apenas do produto alcançado”. 
(WERNECK, 2003  p. 37).

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

https://www.institutobrincante.org.br/sobre/
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�����������ȱ���ȱ�ȱ��������ȱ��ȱ���·����ȱ�ȱ������ȱ��ȱ�������ȱ¥ȱ���£ȱ�����ȱ��ȱ
�������ȱ���·����ȱȮȱaisthesis, indicativa da primordial capacidade do ser humano 
de sentir a si próprio e ao mundo num todo integrado. Um dedicar-se ao 
desenvolvimento de nossos sentidos, que colocam face a face com os estímulos 
do mundo. (DUARTE JR., 2001). Compreendemos que para oportunizar a 
�����³¨�ȱ ���·����ȱ ��ȱ ��£ȱ������¤���ȱ �ȱ��¤����ȱ ��������ǰȱ �����ȱ ��ȱ�����ȱ ���ȱ��ȱ
������ȱ��������ȱ�¨�ȱ�¡���������ȱ�����·�ȱ��ȱ�����ǯȱ

De que corpo estamos falando? Os estudos sobre o corpo são diversos e 
complexos justamente pelo o que Vaz (2003) nos alerta para a Multivocalidade 
��ȱ������������ȱ��ȱ�����ǯȱȃ����ȱ���������������ȱ������ȱ�ȱ�����ȱ�ȱ��ȱ��¤�����ȱ
���������ȱ����ȱ������ȱ��ȱ��Ě�¡¨�ȱ��ȱ�¤����ȱ��¹�����ǰȱ��·�ȱ�������ȱ��ȱ��ø��ǰȱ
�ȱ ����·�ȱ����ȱ ����ȱ������������ȱ��ȱ ����ǰȱ��ȱę����ę�ȱ �ȱ��ȱ �������ȱ�������ǯȱ
(SILVA; DAMIANI 2005, p. 22).

Nesta perspectiva interdisciplinar da educação do corpo, da experiência 
���·����ǰȱ���Ç�����ȱ�ȱ���������ȱ·ȱ���ȱ���ȱ���³����ȱ����ȱ���ȱ���¨�ȱ��ȱ�����³¨�ȱ
��ȱ �����ȱ ���������ȱ ���ȱ �ȱ �������ȱ �ȱ ���ȱ �ȱ ������£�ǯȱ ����ȱ ��¤����ȱ ��������ȱ
acontece em um ambiente; seria incoerente desconsiderar o espaço como sujeito 
�����ȱ��������ǯȱ	�û�ǰȱǻŘŖŖŘǰȱ�ǯȱŘŖǼȱ�¤ȱ���ȱ��������ȱ��ȱȃ����ȱ�������ȱ���ȱ���ȱ
�����³¨�ȱ�¨�Ȭ���������ȱ��ȱ�����ȱ�ȱ���ȱ��ȱ�����ȱ����������ȱ��·ȱ�ȱ���ȱ��ȱ�����ȱ
morte vivemos em um ambiente?” 
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����ȱ�ȱ�����ȱ�àȱ��ȱ��£ȱ������¤���ȱ�ȱ���������ȱ��ȱ�����³¨�ȱ����ȱ�¡����ȱ���ȱ
�����³¨�ȱ���ȱ�¨�ȱ·ȱ���������ǰȱ�ȱ���ȱ����ȱ���ȱ·ȱ���ȱ������¹����ǯȱȃ�ȱ�����³¨�ȱ
���������ȱ�����ȱ����ȱ����ȱ���ȱ�����������ȱ�����ȱ����������¤���ȱ����ȱ�������ȱ
fato de que não existe ambiente na educação moderna. Tudo se passa como 
��ȱ�â������ȱ��������ȱ�ȱ����¤������ȱ����ȱ��ȱ��������Ȅǯȱǻ	�t�ǰȱŘŖŖŘǰȱ�ǯȱŘŗǼǯȱ
Trazemos a importância de pensar a relação entre o corpo, educação e ambiente 
����ȱę������ȱ�������ȱ¥�ȱ������ä��ȱ����������ȱ��ȱ�����³¨�ȱ��������ǰȱ�����·�ȱ���ȱ
��¤�����ȱ���������ȱ�����ȱ���ȱ����³��ȱ��������ȱ�ȱ���������ȱ����ȱ�����ȱ����������£��ȱ
a relação sensível consigo mesmo, com o outro e com a natureza.

���ȱ�������������ȱ��ȱ���������ȱ����ȱ��¤����ȱ�����ȱ�����ǰȱ�������ȱ�ȱ������£�ȱ
���ȱ�����¡���ȱ�������ȱ���ȱ�ø�����ȱ��ȱ�����³¨�ȱ��������ȱ·ȱ������¹Ȭ��ȱ��������ȱ
à natureza, apurando os sentidos das crianças e do pessoal envolvido com 
�ȱ ��������³¨�ȱ ����ȱ ��¡�����ȱ ��ȱ ¤������ǰȱ ��ȱ ����Ç����ȱ �ȱ ����ȱ Ě����ǰȱ �ȱ �£��ǰȱ ��ȱ
¤����ǰȱ��ȱ�������ǰȱ�ȱ �·�ǰȱ�ȱ�����ȱ�ȱ��ȱ������ȱ���ȱ���¨�ȱ��ȱ �����ǯȱ�ȱ ����·�ȱ
sensibilizar as famílias, muitas vezes os próprios trabalhadores do NEIM, sobre 
a importância de superar uma “cultura da limpeza” que, invariavelmente, 
relaciona os elementos do mundo natural à sujeira, à doença, ao perigo, ao 
���������¤���ȱǻ������ǰȱŘŖŖśǼǯ

E foi assim que aconteceu com a chegada do projeto "Experiências Educativas: 
Infância e educação do corpo nas obras de Portinari", nos apontando e nos 
����ę����ȱ����ȱ��ȱ�������ȱ�����·�ȱ���ȱ����à����ȱ��ȱ��ȱ������ȱ���ȱ��������ȱ
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junto à natureza, e que assim fez dela o substrato para construir uma história de 
����ȱ�����·�ȱ��ȱ����ǰȱ��ȱ�������ǰȱ��ȱ��������ȱ�ȱ��ȱ������£�ȱ�ȱ���ȱ��¤����ȱ��Ç����ȱ
com o mundo. 

Na ideia da criação de uma peça teatral, criada e encenada pelos 
�����������ȱ ·ȱ ���ȱ �������£����ȱ �ȱ �������ȱ ���������ȱ ¥�ȱ �����³��ȱ ��ȱ 	����ȱ
6 do NEIM Campeche. Na peça, contamos sua paixão pela pintura, pelas 
brincadeiras tradicionais em sua terra natal, sua relação com sua família e 
suas andanças pelo mundo sempre valorizando o que Portinari entendia 
como brincadeira, trabalho e sua imbricada relação com a cultura e natureza 
do seu lugar e do mundo. 

O teatro intitulado como “Candinho, o menino sonhador”2 foi dramatizado 
na casa de nativos da comunidade, debaixo dos cafezais e ao lado de um fogão 
de chão, preparado para a torra do grão. A escolha pelo local fez referência e 
relação à história e cultura do Campeche, quando nos anos 1920 a 1980 o cultivo 
��ȱ���·ȱ������ȱ��������ȱ�ȱ���à����ȱ��ȱ��������ȱ����³ä��ǯȱ������ȱ���¦�����ȱ�����ȱ
marcadas embaixo dos cafezais, quando crianças acompanhavam seus pais no 
exercício do trabalho. 

2  O relato abaixo, assim como o roteiro do teatro, “Candinho, o menino sonhador” foi elaborado pela 
então diretora do NEIM Campeche, Professora Melissa Weber, em 04 de outubro de 2019. A colega buscou 
inspiração em Portinari plural: pintor, político e poeta, descrevendo em minúcias o ambiente composto por 
árvores, galinhas, fogueira, horta e  muita brincadeira, aludindo à Brodowsky pintada e poetizada por Candido 
Portinari.
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�ȱ �������ȱ ��·ȱ �ȱ ����ȱ ��ȱ ��ǯȱ ����ȱ �ȱ ��ȱ�ǯȱ ����������ǰȱ �¤ȱ ·ȱ ���������ȱ ����ȱ�������ȱ ���ȱ
�����³��ǯȱ�ȱ�������ȱ���ȱ����ȱ����ę��Ǳȱ��¦�����ǰȱ���³���ȱ��������ǰȱ����������ȱ�ȱ���ǰȱ���£��ȱ�ȱ
������¨�ȱ������£���ȱ�ȱ���������ȱ���ȱ���ȱ�����������ȱ��·ȱ���ȱ�����ȱ���������ȱ��ȱ�������ȱ�ȱ
os perigos da zona urbana. Mais alguns metros e chegamos ao portal que separa o mundo 
real do mundo inspirador do quintal da Família Pires.
Ao cruzar o portão, somos reportados a um recanto cada vez mais distante da realidade 
���ȱ�����������ȱ��ȱ�����ȱ������ǳȱ������ȱ¤������ǰȱ�����ǰȱ��������ǰȱ��������ǰȱ����������ȱ
antigos e muita, muita liberdade. Como que lançados ao vento, as crianças correram, 
��������ȱ�����ǰȱ���ȱ����ȱ��������ǰȱ����������ȱ��ȱ��������ǰȱ��ȱ¤������ǰȱ�¡������������ȱ��ȱ
brinquedos disponibilizados por todo espaço.
Enquanto as crianças brincavam, nos cômodos da casa os personagens iam criando vida, 
as falas iam sendo organizadas e peça a peça de roupa foram se constituindo as amigas, a 
Mãe e nosso artista Candido Portinari, carinhosamente chamado de Candinho.
�¤ȱ����ǰȱ��ȱ�����³��ȱ�������ȱ��������ȱ�����¡�ȱ���ȱ¤������ȱ�ǰȱ��à¡����ȱ���ȱ�·�ȱ��ȱ���·ǰȱ
����ȱ������ȱ������Ǳȱ�ȱ ����ȱ����ȱ ������ȱ�ȱ���·ȱ �¤ȱ������ȱȃ���������Ȅǰȱ�ȱ���¨�ȱ��������ǰȱ��ȱ
�����³��ȱ���à�����ȱ�ȱ��·ȱ���ȱ����ȱ�����ȱ����ȱ���ȱ����¡����ȱ�����ȱ����ȱ��ȱ��������ȱ�����ȱ
���ȱ����¤�����ȱ��������ȱ�����ȱ��£ǰȱ��ȱ��������ȱ�ȱ����� ���ǯȱ��ȱ���ȱ��ȱȃ����³�ǰȱ���ȱ
������ȱ·ȱ����Ȅǰȱ��������ȱ�ȱ���ȱ�¨�ȱ�������ȱ�������ǯȱ�ȱ����à���ȱ����ȱ����³��ǳ
���ȱ ����ȱ ��ȱ ���¤���ǰȱ �ȱ�¨�ȱ ��ȱ ��������ȱ �����ȱ ���·ǲȱ��ȱ �����ȱ ��������ȱ ������ȱ ���ȱ
amigas de pular carniça, ciranda…
Ȭȱ��������Ƿȱ���ȱ����ȱ����ǰȱ�¤ȱ�����������Ƿȱ���ǰȱ���ȱ�����Ƿȱ����ȱ������ȱ�àȱ����ȱ�������ȱ
e pintar, pintar e brincar!
Candinho chega em casa, pede benção para sua mãe, põe a mesa para o jantar e enquanto 
aguarda, faz desenhos e pinta.
- Esse menino, sempre interessado por pintura, faz cada coisa linda….!

O tempo foi passando, Candinho ganhou um concurso e como prêmio foi para a Escola 
Nacional de Belas-Artes, no Rio de Janeiro… Em seguida, para Paris estudar e pintar, mais 
e mais, tornando-se o grande pintor Candido Portinari.
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O jovem desponta em Paris, mas seu posicionamento político e a falta que sentia do Brasil 
lhe trouxe novamente à terra natal…
- Quero pintar as coisas do meu Brasil; sua gente, seus trabalhadores, a terra de chão 
��������ǰȱ��ȱ������������ȱ��ȱ�����ȱ���¦����ȱ�¤ȱ��ȱ�����ȱ������ǰȱ����� ���ǯ

“Quanta coisa eu contaria se pudesse E soubesse ao menos a língua como a 
cor.” Candido Portinari (Bordo do Conte Grande, 25 de outubro de 1958)3

(Texto escrito por Melissa Weber. Campeche, 2019) 

3  Disponível em: https://www.funarte.gov.br/wp-content/uploads/tainacan-items/120733/166147/Poemas-
de-Portinari_Web-2a.pdf Acesso em: 10 jun. 2019.
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Figura 6 - Quintal do Campeche, 
cafezais, fogão de chão, torra do 
��¨�ȱ��ȱ���·ȱ�ȱ������ȱ��ȱ����ȱ��ȱ

Candido Portinari. Fonte: Acervo 
Melissa Weber, 2019.
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Figura 7 - O retrato do 
trabalho de sustento e a 

���¦����ȱ���ȱ�����ȱ���¤���ǯȱ
Fonte: Acervo do NEIM 

Campeche, 2019.
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Figura 8 - Brincadeiras livres 
embaixo dos cafezais. Fonte: 

Acervo do NEIM Campeche, 2019.
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Figura 9 - Crianças participando 
��ȱ�����ȱ��ȱ���·ǯȱ�����Ǳȱ������ȱ��ȱ

NEIM Campeche, 2019.
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Figura 10 - Moagem artesanal no 
pilão. Fonte: Acervo do NEIM 

Campeche, 2019.
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������ȱŗŗȱȬȱ�������ȱ��ȱ���·ȱ
colhido pelo personagem 
Candinho. Fonte: Acervo 

Melissa Weber, 2019.
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����������ȱ�����ȱ�ę�������ȱ�����ȱ�ȱ������£�Ȭ���������ȱ��ȱ�¤ȱ��ȱ����� ���ȱ
e a natureza-brincante daqui do nosso Campeche, percebemos que ganhamos 
�â����ȱ����ȱ �����ȱ�����ȱ �������ȱ �ȱ��������������ȱ��ȱ��¤����ȱ �����ȱ �ȱ �����ǰȱ �ȱ
�ø����ǰȱ�ȱ����ȱ�ȱ�ȱ������£�ȱ��ȱ�����ȱ��¤����ȱ�����à����ȱ�����ȱ��ȱ����ȱ��������ǯ

Seguimos nosso cotidiano com exposições de fotos da obra de Portinari e 
����·�ȱ�����������ǰȱ���������ȱ�ȱ����������ȱ��ȱ������������ȱ��ȱ�¤ȱ�ȱ�¤ȱ��·ȱ
chegar o momento de planejar nossa Festa das Tradições Culturais realizada 
anualmente pelo NEIM Campeche. E não podia ser diferente, neste ano de 2019 
����¡����ȱ��ȱ������������ȱ������������ȱ��ȱ��¤����ȱ���ȱ��ȱ�����ȱ��ȱ���������ȱ
para propor para as crianças e seus familiares.

Para isso planejamos essa Festa fora da unidade educativa, indo ao 
��������ȱ ��ȱ ����������ǰȱ ��ȱ ������ȱ �����ȱ ��ȱ����³¨�ȱ ���ȱ ę��ȱ ����ȱ �ȱ ���ȱ
������ǯȱ����ȱ������ȱ��������ȱ���ȱ������à���ȱ����ȱ��ȱ�����ȱ�������¤����ȱ�ȱ�������ȱ
se ocorrem buscando viabilizar espaços públicos e de qualidade para todos./as, 
����ȱ�ȱ�������ȱ�������ǰȱ����ǰȱ ��£��ȱ����ȱ�����Ç����ǰȱ�ȱ���ȱ����·�ȱ����������ȱ
���ȱ ����·�ȱ �ȱ ��������³¨�ȱ �¡������ȱ ���ȱ �������ȱ ���������ȱ ��ȱ ����ȱ �����ǯ 
Nessa oportunidade a comunidade escolar foi convidada para uma manhã 
brincante, exposições de trabalhos realizados pelas nossas equipes no decorrer 
��ȱ���ǯȱ�����ȱ���ȱ����Ç���ȱ����ȱ���ȱ��£ǰȱ�����·�ȱ��ȱ�����������ǰȱ��ȱ����ȱ�ȱ��ȱ
�¡����¹����ȱ ���·����ȱ ���������ȱ ��ȱ ���ȱ ��ȱ ��������³¨�ȱ ���ȱ ����³��ȱ �ø������ǰȱ
acreditando que estes podem e devem ser lugares de convivência e promoção a 
arte e cultura.
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������ȱŗŘȱȬȱ������ȱ�·���ȱ��ȱ�����ȱ
das Tradições Culturais no Campo da 

Aviação do bairro Campeche. Fonte: 
Acervo do NEIM Campeche, 2019.
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Figura 13 - Brincadeiras, cirandas, 
���³��ȱ�ȱ�������£�³¨�ȱ�������¤���ȱ

na liberdade do Parque Cultural do 
Campeche (PACUCA) – Campo da 

Aviação. Fonte: Acervo do NEIM 
Campeche, 2019.
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Figura 14 - Encontro e 
brincadeiras entre adultos e 

crianças na natureza.  
Fonte: Acervo do NEIM 

Campeche, 2019.
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Figura 15 - Resgate de 
brincadeiras antigas e de imenso 

�����ȱ��������ȱ�������¤���ǯȱ 
Fonte: Acervo do NEIM 

Campeche, 2019.
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Adentrar no universo de Candido Portinari ampliou horizontes e fomentou 
novos planejamentos trazendo a importância e respeito das brincadeiras 
culturais infantis para a infância brasileira. Embalados nessa perspectiva, a 
������ȱ ���ę�������ȱ ��������ȱ �ȱ ���ȱ ������ȱ ���ȱ ��ȱ ���Ç����ȱ ����������ȱ��ȱ
acampamento no camping do Parque Municipal da Lagoa do Peri, tendo como 
programação uma caça ao tesouro entre os familiares e professores com a 
���¤����ȱ���ȱ�����ȱ��ȱ�������ȱ���������ǯȱ

“Bem-vindos à caça ao tesouro do Mundo Portinari, onde a infância ligada à natureza 
�����ȱ��������ȱ�ȱ�����¹����ǯȱ������ȱ��ȱ�����ȱ��ȱ��ȱ�������ȱ·ȱ���ȱ��������ȱ����¤�����ȱ���ȱ
���ȱ�¤ȱ����ȱ¥ȱ�������³¨�ǯȱ�����ȱ��������ȱ�����ȱ��������ȱ���������ǵ

���ȱ�����ǰȱ�����ȱ�ȱ��������ȱ����ę�ȱ�ȱ�������Ǳ

�ę���ǰȱ����ȱ���ȱ���������ȱ�ȱ�ȱ���ȱ���ȱ����ȱ�������ȱ��ȱ��£��ǵȄ

(Texto extraído da carta convite entregue as famílias para a caça ao tesouro)

A organização da caça ao tesouro reverenciava em três pontos do camping 
uma obra do Portinari, que os integrantes de cada equipe precisavam observar e 
realizar a brincadeira que sugeria a pintura. E assim aconteceu com pessoas de 
todas as idades brincando e aprendendo sobre Portinari. Ao realizar a brinca- 
deira, recebiam um elemento da natureza (parte do enigma) que seria montado 
��ȱę���ǰȱ����������ȱ��ȱ�������ȱ��ȱ�����������ȱ���ȱ¤����ȱ��ȱ�����ȱ��ȱ����ǯȱ
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Figura 16 - Brincadeira de 
Pula Carniça baseada na obra 

“Meninos pulando carniça, 1957”. 
Fonte: Acervo  

Melissa Weber, 2019.
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Figura 17 - Cabo de guerra – 
representando a obra “Meninos 
brincando, 1955”. Fonte: Acervo 

Melissa Weber, 2019.
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Figura 18 - Construção de 
jangadas com elementos naturais 

lançadas nas águas da Lagoa 
do Peri. Fonte: Acervo do NEIM 

Campeche, 2019.
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Figura 19 - O encontro ao redor 
da fogueira. Música, alegria, 

socialização e emoção. Fonte: 
Acervo Melissa Weber, 2019.
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Compreendemos que estes três momentos do trabalho realizados 
este ano no NEIM Campeche, sendo eles o teatro, a festa das tradições e o 
�����������ȱ�����ȱ���������ȱ��ȱ��¤����ȱ�����ȱ�ȱ��������ȱ�ȱ����� ���ǯȱ�ȱ
�������ȱ���������ȱ�����������ȱ�ȱ������£��ȱ�ȱ��¤����ȱ�����à����ȱ��Ç����ȱ�ȱ������ȱ
da arte, do brincar e da infância, junto com o NEIM Campeche, e fomentou a 
tomada de consciência da comunidade escolar para estas categorias, com um 
olhar sensível para o chão da gente, para o chão que brincamos e trabalhamos, 
lembrando o ditado de pensar globalmente e agir localmente.
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