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EXPERIÊNCIAS EDUCATIVAS, 
A INFÂNCIA E A OBRA DE PORTINARI

Fábio Machado Pinto 

Michele Bete Petry

RESUMO: O presente texto está relacionado à apresentação do Projeto Experiências 
Educativas: Infância e Educação do Corpo na Obra de Portinari (PEICP), realizado no 
ano de 2019, e problematiza certos aspectos da obra do autor na relação com o projeto. 
��������ȱ���ȱ����ȱ��������ȱ�ȱ��������ȱ��Ě�¡ä��ȱ�����ȱ�ȱ���ȱ���ȱ�����£���ȱ����ȱ��������ȱ
de professores e de estudantes de universidades e escolas públicas de Florianópolis 
ǻ��Ǽȱ��ȱ¦�����ȱ��ȱ��������ǯȱ�����Ȭ��ǰȱ����ǰȱ��ȱ������ȱ�����ȱ�ȱ����³¨�ȱ�����ȱ�����³¨�ǰȱ
corpo e infância na obra de Candido Portinari (1903-1962) como um dispositivo de 
(auto)transformação, de (auto)crítica e uma estratégia didático-pedagógica, coletiva-
interdisciplinar, intergeracional, colaborativa e relacional, tendo a obra de Portinari 
����ȱ �����¹����ǰȱ ����������ȱ ���������ȱ �ȱ ������¦����ȱ ��ȱ �������ǰȱ ���ȱ ����������ȱ
�ȱ ���ȱ �����ȱ ���ȱ �����������ȱ ��ȱ ���������ȱ �����������ȱ ��ǰȱ �����ǰȱ ���ȱ ��ȱ �¡�������ȱ
����������������ȱ ����ȱ ����¨�ȱ ����ȱ �ȱ ����ȱ �ȱ ���ȱ ���ȱ ��������ȱ ȃ������ȱ �ȱ ���ȱ ��ȱ
próximo” e nos solidarizar.

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

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

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

ABSTRACT: This text is related to the presentation of the Educational 
Experiences Project: Childhood and Education of the Body in Portinari’s 
Work (PEICP), carried out in 2019, and discusses certain aspects of the 
author’s work in relation to the project. We seek to provide more details 
���ȱ�������ȱ��Ě�������ȱ��ȱ ���ȱ ��ȱ����ȱ�¢ȱ���ȱ����������ȱ��ȱ����������ȱ
���ȱ��������ȱ����ȱ������������ȱ���ȱ������ȱ�������ȱ��ȱ�������à�����ȱǻ��Ǽȱ
 �����ȱ���ȱ�����ȱ��ȱ���ȱ��������ǯȱ���ȱ����ȱ��ȱ��ȱ��Ě���ȱ��ȱ���ȱ������������ȱ
��� ���ȱ���������ǰȱ���¢ȱ���ȱ���������ȱ��ȱ���ȱ ���ȱ��ȱ�������ȱ���������ȱ
(1903-1962) as a device of (self) transformation, of (self) criticism and 
a didactic-pedagogical, collective-interdisciplinary, intergenerational, 
�������������ȱ ���ȱ ����������ȱ �������¢ǰȱ �������ȱ ���������Ȃ�ȱ  ���ȱ ��ȱ �ȱ
���������ǰȱ�������ǰȱ�����ȱ���ǰȱ���ȱ����������ȱ��ȱ���¢���ǰȱ��¢�ȱ���ȱ�����ȱ
����ȱ ���������ȱ������������ȱ ��������ȱ ��ȱ ����ȱ ���ȱ �¡�������ȱ ���������¢ȱ
as a drive for life and that allow us to “feel the pain of others” and show 
solidarity.

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

EXPÉRIENCES ÉDUCATIVES, ENFANCE ET TRAVAIL DE 
PORTINARI

RÉSUMÉ: Ce texte est lié à la présentation du Projet d’Expériences 
Éducatives : Enfance et Éducation du Corps dans le Travail de Portinari 
ǻ�����Ǽǰȱ�·����·ȱ��ȱŘŖŗşǰȱ��ȱ������ȱ��������ȱ�������ȱ��ȱ�������ȱ��ȱ�Ȃ������ȱ
en relation avec le projet. Nous cherchons à fournir plus de détails et à 
����������ȱ���ȱ�·Ě�¡����ȱ���ȱ��ȱ���ȱ�ȱ·�·ȱ����ȱ���ȱ��ȱ���������ȱ��ȱ�����������ȱ
��ȱ �Ȃ·��������ȱ ���ȱ ���������·�ȱ ��ȱ ���ȱ ·�����ȱ ���������ȱ ��ȱ �������à�����ȱ
ǻ��Ǽȱ ����ȱ ��ȱ �����ȱ ��ȱ ��ȱ �����������ǯȱ ��ȱ �Ȃ����ȱ ���ȱ ��ȱ ������ȱ ��ȱ ��������ȱ
entre éducation, corps et enfance dans l’œuvre de Candido Portinari 
ǻŗşŖřȬŗşŜŘǼȱ �����ȱ ����������ȱ �Ȃǻ����Ǽ��������������ǰȱ �Ȃǻ����Ǽ��������ȱ
��ȱ ��ȱ �����·���ȱ ����������Ȭ�·���������ǰȱ ����������Ȭ������������������ǰȱ
������·�·���������ǰȱ ������������ȱ ��ȱ �����������ǰȱ ����ȱ �Ȃê����ȱ��ȱ���������ȱ
comme référence, délimitant avant tout l’importance du jeu, des jouets et 
���ȱ���¡ȱ���ȱ������������ȱ���ȱ�����¸���ȱ�·�·������������ȱ��ȱ���ȱ�Ȃ�¡�������ȱ
��������������ȱ �����ȱ���ȱ �������ȱ ��ȱ ���ȱ ��ȱ ���ȱ ����ȱ �����Ĵ���ȱ ��ȱ ȍȱ
ressentir la douleur des autres » et faire preuve de solidarité.

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

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

Șȱ����ȱ��¡��ȱ������ȱ���ȱ�ȱ�������ȱ������ȱ��ȱ��������ȱ�������ȱ�����������ȱ��ȱ�����ǰȱ���ȱ��������ȱ����ȱ��ȱ���������³ä��ȱ���ȱ�������ȱ
Profa. Dra. Iara Regina Damiani, Profa. Melissa Weber, Profa. Dra. Justina Sponchiado e Prof. Ms. André Justino dos Santos Costa.



31

! INTRODUÇÃO

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

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

�������ȱ ��ȱ �����ȱ ��ȱ ���ȱ �ȱ �����³¨�ȱ ������ǰȱ ���������ȱ �ȱ �ø�����ǰȱ
���������ȱ ¥�ȱ �������ȱ ���������ǰȱ ę��������ȱ ȃ������ȱ ���ȱ �����£Ȅȱ �ȱ ���������ȱ
urgentemente entrar em crise. Estão cada vez mais escassos nossos recursos 
didáticos, metodológicos, pedagógicos para se promover uma educação pública, 
��������ȱ�ȱ��ȱ���������ǰȱ��ȱ���ȱ����ȱ����ȱ�ȱ�����³�ȱ���ȱ�����������ȱ�ȱ���ȱ�������ȱ
����ȱ �����ȱ ��ȱ ��ę��������ȱ ��������ȱ ���ȱ ��������ȱ ���������ȱ �ȱ ������������ȱ
¥ȱ �����³¨�ȱ ���ȱ �������ȱ ���������ǯȱ �����ȱ ����ȱ ����ȱ ��£ȱ ����ȱ ��ę�������ȱ
em promover o encantamento da criança do meio popular com promessas 
��ȱ ������������ȱ ���ȱ ������ȱ �����ȱ ���������ȱ �ȱ ���ȱ ��ȱ �¡�������ȱ ����ȱ ���ȱ
��������ȱǻŗşşŞǲȱŘŖŖśǼȱ���������ȱ��ȱȃ����¹����ȱ����à����Ȅǯ Tampouco temos 
cumprido plenamente a tarefa de promover o entusiasmo pelos conhecimentos, 
����������ȱ���������ǰȱ���������ȱ��ȱ���ȱ���������ȱ������ȱ�ȱ��������ǰȱ�ȱ���ȱ���ȱ
estudos de Charlot, Bautier e Rochex (1992) e de Charlot (1997) se evidencia 

1  A “Carta do Palaninho” é uma verdadeira pro!ssão de fé, na qual Portinari escreve a sua colega da Escola 
Nacional de Belas Artes (ENBA), Rosalita Mendes de Almeida, fazendo a promessa que cumpriria até o seu 
último suspiro.
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����ȱ���ȱȃ����³¨�ȱ���ȱ��ȱ�������Ȅȱ���Ȭ��������ǯȱ�¨�ȱ�����ȱ��ȱ�����³ä��ȱ��ȱ
����������ȱ������ȱ����ȱ�������¹����ȱ��ȱ���ȱ�����³�ǰȱ����ȱ��ȱ�������ȱ�ø������ȱ
�¨�ȱ�������ȱ��ȱ��������ȱ�����³ä��ȱ���ȱ��������ȱ��ȱ����������ȱ����ȱ����³��ȱ��ȱ
transcendência, de emancipação humana ou de superação de um sistema social 
absolutamente injusto e incapaz de proporcionar igualdade de oportunidade, 
de acesso aos bens e aos recursos econômicos, culturais, sociais e políticos. 
�ȱ������ȱ�ø�����ǰȱ���ȱ�����ȱ���������ȱ����ȱ�����ȱ�����¨�ȱ��ȱ������³¨�ȱ��ȱ
���������ȱ��������ǰȱ ��������Ȭ��ȱ ����ȱ �����£������ǰȱ ���ȱ��£ȱ ���ȱ �ȱ �������ȱ
educacional e social colapsou e o nosso recurso de resistência continua a ser 
�ȱ��ȱ����ȱ������ǰȱ��ȱ�����������ȱ��ȱ����ȱ�ȱ��������ȱ�������ǰȱ��ȱ���������ȱ��ȱ
superação e de transformação de si e da coletividade. Vivemos um tempo 
����¹����ǰȱ���¹����ǰȱ���ȱ�ȱ·����ȱ��ȱ��������Ç����ǰȱ���ȱ�������ȱ����ȱ������ȱ
��ȱ��������ǰȱ����ȱ�����ȱ��ȱ�������ǰȱ����ȱ����ȱ��ȱ�����ǯȱ

ǽǯǯǯǾȱ��ȱ������ȱ���������¦����ȱ���ȱ��������ȱ�ȱ����ȱ��ȱ�����ȱ��ȱ
�����ȱ ǻ��������Ç����Ǽȱ �����ę�����ȱ�������������ȱ ��ȱ ����³ä��ȱ
entre resistência, sacrifício e terror. [...] a noção de necropolítica 
�ȱ����������ȱ����ȱ �¡������ȱ ��ȱ�¤����ȱ��������ȱ�����ȱ�����ǰȱ ��ȱ
nosso mundo contemporâneo, armas de fogo são implantadas 
no interesse da destruição máxima de pessoas e da criação de 
ȃ������ȱ��ȱ�����Ȅǰȱ������ȱ�����ȱ�ȱø�����ȱ��ȱ�¡���¹����ȱ������ǰȱ
���ȱ�����ȱ������ȱ������³ä��ȱ�¨�ȱ����������ȱ�ȱ�����³ä��ȱ��ȱ����ȱ
���ȱ����ȱ��������ȱ�ȱstatus ��ȱȃ������Ȭ�����Ȅǯȱǻ������ǰȱŘŖŗŜǰȱ
p. 25, grifo do autor). 
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É preciso reinventar a paisagem da nossa terra e criar, no tempo presente, 
���ȱ�����ȱ ������ǰȱ �����ȱ������ǰȱ �����ȱ �������ȱ��ȱ ����³��ȱ�������¤����ȱ���ȱ
considere as crianças e os velhos, entre outros sujeitos excluídos da nossa 
���������ǰȱ����ȱ��������ȱ��ȱ���ȱ����à���ǰȱ���ȱ������ȱ�����ȱ������ȱ¥ȱ�������ǰȱ��ȱ
amor, ao respeito e aos bens materiais e imateriais necessários a uma vida plena. 
Urge estudar, compreender coletivamente, com profundidade, a nossa história 
e os rumos da sociedade contemporânea e da educação pública brasileira, 
������������ȱ��ȱ����ȱ�����������������ȱ�ȱ����ȱ�ȱ���ȱ���ȱ�������ȱ���ȱ��������ȱ
dos processos escolares: professores, estudantes e toda a sua comunidade. Essa 
·ȱ�ȱ�����³¨�ȱ����ȱ���ȱ������ȱ�����ȱ��������������ȱ��ȱ���������ȱ�����ȱ�������ȱ��ȱ
educação, comprometido com as classes populares, os seus interesses e as suas 
necessidades.

Em tempos de pandemia e com crises sanitária, econômica, social e política 
��������ǰȱ �����ȱ ��ȱ ����������ȱ �ȱ ���ȱ �������ȱ ��ȱ �����¨�ȱ ��ȱ �����³¨�ȱ ������ȱ
das classes populares, ou seja, as parcas políticas sociais implementadas 
por iniciativas de governos com caráter popular e democrático. Tais crises 
escancararam a face real desse sistema socioeconômico caracterizado pela 
������¹����ȱ���ȱ��������ȱ�¤�����ȱ��ȱ��ø��ǰȱ¥ȱ������������ȱ�ø�����ȱ��ȱ���������ȱ
para todos, ao acesso irrestrito e amplo à arte e à cultura. Aliado a isso, também 
�������ȱ��ȱ¡����ȱ�ȱ�������ȱ���������£�³¨�ȱ���ȱ�������ȱ�ȱ���ȱ�������������ȱ
�����Çę���ȱ����������ȱ�ȱ��������������ȱ�����£����ȱ����ȱ����������ǯȱ
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��ȱŘŖŗŞǰȱ�ȱ�����ȱ��ȱ�����¹����ȱ�������������ȱ���ȱ��³ä��ȱ������ȱ����ȱ�ȱ
Infância (UNICEF) produziu o relatório Pobreza na Infância e na Adolescência, 
��ȱ������ǰȱ������������ȱ���ȱŚŖƖȱ���ȱ�����³��ȱ��ȱŖȱ�ȱśȱ����ȱ�¹�ȱ����ȱ��������ȱ
��������ǰȱŘśƖȱ���¨�ȱ��������ȱ��ȱ����������ȱ�¤����ǰȱŗśƖȱ�¨�ȱ�¹�ȱ������ȱ������ȱ
¥ȱ¤���ȱ���¤���ǯȱ����ȱ�����ȱ���ȱ������ȱ�ȱ���ǰȱŝŖƖȱ�¨�ȱ������ȱ�ȱ������ǰȱ�����ȱ
��ȱ ���Ç���ȱ������������ȱ ���ȱ �ȱ ����������������ȱ��ȱ�¨�ǯȱ �¨�ȱ ŗŞȱ����ä��ȱ��ȱ
�����³��ȱ�ȱ�����ȱ��ȱ�����Ç����ȱ���ȱ�����ȱ���ȱ������ȱ����ę������ȱ����ȱ��������ȱ
���ȱ�����ȱ�¤����ǯȱ��ȱŘŖŗşǰȱ��ȱ�����������ȱ��ȱ���������ȱ����������ȱ��ȱ	�����ę�ȱ�ȱ
�����Ç�����ȱǻ��	�Ǽȱ���������ȱ���ȱ����ȱ�ȱ����ȱ�����ȱ�����³��ȱ�����������ȱ������ȱ
na pobreza, com falta de alimentos e de saneamento básico, vítimas de abusos, 
mais propensas a doenças. Programas como o Bolsa Família, um dos maiores 
��ȱ��·����ȱ������ǰȱ�¨�ȱ����������ȱ���ȱŖǰśƖȱ��ȱ�������ȱ �������ȱ�����ȱ ǻ���Ǽȱ
����������ȱ�ȱ ����ȱ�����ę��ȱ�ȱ�����ȱ��������������ȱ���ȱ�ȱ��������ȱ�ȱ�ȱ ������ȱ
������ȱ �����³��ȱ �ȱ ���¦�����ǯȱ �����ȱ ���ȱ ��������ȱ ���ȱ ���ȱ �������³ä��ȱ ����ȱ
modernas, o Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA), a violência contra a 
criança, sobretudo nas periferias, revela o nosso desprezo pela vida. Hoje, no 
������ǰȱřŘȱ�����³��ȱ�ȱ������������ȱ������ȱ������������ȱ�����������ǰȱ�����ȱ���ȱ
no período de 1996 a 2017 morreram 191 mil crianças, vítimas de assassinato, a 
maioria composta por meninos negros (UNICEF, 2018). São números superiores 
���ȱ��ȱ�Ç���ȱ �ȱ��ȱ ������ǰȱ�����ȱ�����ȱ���Ç���ǰȱ��Ç���ȱ ��������ȱ���ȱ��������ȱ
���Ě����ǯȱ �����ȱ�����ȱ���ȱ �����������ǰȱ���ȱ ����·�ȱ���ȱ������£��ȱ�ȱ ������ǰȱ



35

buscando não apenas denunciar, mas também mostrar possibilidades para 
��������ȱ����ȱ������ǯȱ

������ȱ��ȱ�������ȱ����ę��ȱ�������ȱ�ȱ������������ǰȱ���ȱ���������ȱ��ȱ�����ȱ
de 2019 o Projeto Experiências Educativas: Infância e Educação do Corpo na 
Obra de Portinari (PEICP)2. Ele se apresenta como um dispositivo de (auto)
transformação, de (auto)crítica e uma estratégia didático-pedagógica, coletiva-
interdisciplinar, intergeracional, colaborativa e relacional. O PEICP promoveu o 
������ǰȱ�ȱ��Ě�¡¨�ȱ�ȱ�ȱ��������³¨�ȱ��ȱ�����Ç����ȱ�ȱ��ȱ�������ȱ�������ȱ����������ȱ
������������ȱ���ȱ�������������ȱ��������������ȱ����������ȱ�ȱ��ȱ����ȱ������ä��ȱ
ética, estética, técnica e conceitual, conforme a Proposta Curricular do Município 
de Florianópolis (2016). Esse projeto foi concebido pela área de Educação Física 
do Programa de Bolsas de Iniciação Docente da Universidade Federal de Santa 
Catarina (PIBID/UFSC), no período de 2018-20203, como uma possibilidade 
para se estudar, na formação inicial, a articulação entre as disciplinas da área 
de Linguagem da Base Nacional Comum Curricular (BNCC, 2017). Porém, 

2  O PEICP foi elaborado pelo Prof. Dr. Fábio Machado Pinto, coordenador, Prof. Dr. Nestor Habkost (CED/
UFSC), Prof. Dr. Alexandre Fernandez Vaz (CED/UFSC) e pela Profa. Dra. Justina Sponchiado (CED/UFSC).
3  Esse projeto contou com o apoio do Programa de Bolsas de Iniciação Docente da UFSC - Subprojeto Educação 
Física - realizado de 2018.2 a 2020, buscando “promover a quali!cação para docência de 24 estudantes do 
cursos de licenciatura em educação física e a formação continuada de três supervisores das escolas municipais 
da rede, incentivando a inserção destes em escolas públicas de educação básica desde o início de sua formação 
acadêmica” (PINTO, 2018, n.p.), aproximando, estreitando a relação entre universidade e educação básica. 
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a sua inspiração se deu anos antes, por meio do diálogo entre colegas4ȱ ���ȱ
conheciam o Projeto Portinari e chamaram a atenção para a potencialidade de 
�����ȱ�ȱ����ȱ�����ȱ�������ȱ����������ǰȱ����ȱ���ȱ����������³¨�ȱ��Ç����ȱ���ȱ��������ȱ
�ȱ������¡�����ȱ��ȱ�����³¨�ȱ��ȱ������ǰȱ����ȱ�ȱȃ��¨�Ȅȱ��ȱ������ȱ�ø�����ǯȱ

A partir desses encontros e utopias o PEICP teve origem no PIBID - 
Educação Física e no Estágio Supervisionado do Departamento de Metodologia 
de Ensino do CED/UFSC, sendo um projeto de extensão universitária com forte 
����³¨�ȱ¥�ȱ��������ȱ��ȱ������ȱ���ȱ��������ȱ��ȱ������¤����ȱ��ȱ����������ȱ���¤���ȱ
Supervisionado em Educação Física Escolar, bem como os bolsistas de iniciação 
docente. Ressaltamos, ainda, a longa tradição de atividades em comum entre o 
�ø����ȱ��ȱ�������ȱ�ȱ���������ȱ�����³¨�ȱ�ȱ���������ȱ���������¦���ȱǻ������Ǽȱ
e a Secretaria Municipal de Educação (SME) de Florianópolis, no oferecimento 

4  Nos referimos à parceria iniciada em 2004, na cidade de Paris, no contexto de formação doutoral entre 
Fábio Machado Pinto e Nestor Habkost, mediados pelo Prof. Dr. Ridha Ennafaa, bem como de conversas que 
inspiraram e instigaram a pensar sobre Portinari como potencial intérprete da realidade brasileira, e sobre a 
sua arte como denúncia e anúncio de possibilidades inovadoras para a educação, arte e cultura brasileiras. Em 
2009, quando da realização do Colóquio do Ano da França no Brasil – Cooperação universitária e cultural 
entre o Brasil e a França: a experiência de Paris 8, realizado de 18 a 20 de junho, no Fórum de Ciência e Cultura 
da Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ), Ridha Ennafaa apresentou Fábio Pinto à João Candido 
Portinari, diretor geral e fundador do Projeto Portinari, que nos abriu as portas para um conhecimento mais 
profundo da obra do artista e apoiou o projeto em Florianópolis.
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da formação continuada5. Nesse projeto buscou-se dar continuidade aos 
�����Ç����ȱ�����à�����ȱ�ȱ���ȱ���������ȱ��ȱȃ�³¨�Ȭ��Ě�¡¨�Ȭ�³¨�Ȅȱ�����£����ȱ���ȱ
atividades de estágio e de formação de professores conduzidas desde os anos 
de 1990 (VAZ; SAYÃO; PINTO, 2002). 

O projeto também buscou fortalecer a relação com a Educação Infantil, 
incorporando, primeiramente, o Núcleo de Desenvolvimento Infantil da 
Universidade Federal de Santa Catarina (NDI/UFSC) e, posteriormente, o 
Núcleo de Educação Infantil Municipal (NEIM Campeche), promovendo as 
aprendizagens e o desenvolvimento das crianças, tendo como eixos estruturantes 
��ȱ ������³ä��ȱ �������ȱ �ȱ �����à�����ȱ �ȱ �ȱ �����������ǰȱ �����������Ȭ����ȱ ��ȱ
direitos de conviver, brincar, participar, explorar, expressar-se e conhecer-se. A 
organização curricular da Educação Infantil na BNCC (2017) está estruturada em 
cinco campos de experiências: o Eu, o outro e o nós; Corpo, gestos e movimentos; 
Traços, sons, cores e formas; Escuta, fala, pensamento e imaginação; Espaços, 
������ǰȱ�����������ǰȱ ����³ä��ȱ�ȱ ����������³ä��ǯȱ�����ȱ�����¡��ǰȱ��ȱ �����ȱ��ȱ
brincar, do corpo e da experiência estética mostram toda a sua pertinência para 
se pensar sobre a formação das crianças e dos professores, como propostas de 

5  Nos remetemos, aqui, aos sucessivos projetos extensionistas, de formação continuada de professores, 
implementados pelo Prof. Dr. Alexandre Fernandez Vaz, Prof. Dr. Jaison José Bassani e Prof. Dr. Fábio 
Machado Pinto, membros do NEPESC/CED/UFSC/CNPq, mas também da orientação de inúmeros trabalhos 
de pesquisa, no âmbito da Graduação e da Pós-Graduação, de professores vinculados a Prefeitura Municipal 
de Florianópolis (PMF).
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������ȱ�ȱ��ȱ����������ȱ�������ȱ¥�ȱ����³ä��ȱ���ȱ��ȱ�����³��ȱ�����������ȱ�����ȱ����ȱ
e os saberes e as possibilidades de (auto)transformação dos sujeitos e dos seus 
coletivos. 

Os componentes curriculares da Educação Física na Educação Infantil e no 
Ensino Fundamental têm ousado ampliar as suas fronteiras disciplinares, ao 
����������ȱ�����³ä��ȱ�����à�����ȱ���ȱ��Ç����ȱ�����������ȱ�ȱ������ȱ�����ȱ��ȱ
����ȱŗşşŖǰȱ�������������ȱ���ȱ����³¨�ȱ���ȱ�ȱ���ȱ�������£�ȱ�ȱ����ȱǻŘŖŗŝǼȱ�ȱ
��������ȱ���ȱę���������ȱ��ȱ¤���ȱ��ȱ���������6:

[...] possibilitar aos estudantes participar de práticas de linguagem 
�������ę�����ǰȱ ���ȱ ����ȱ ��������ȱ �������ȱ ����ȱ �����������ȱ
�¡���������ȱ��ȱ���������³ä��ȱ���Ç������ǰȱ���������ȱ�ȱ�����Ç������ǰȱ
como também seus conhecimentos sobre essas linguagens, em 
continuidade às experiências vividas na Educação Infantil. 
(BNCC, 2017, p. 63).

�ȱ �����ȱ ��������ȱ �³ä��ȱ �����������ȱ �����ȱ �ȱ ������ȱ �����������ȱ �ȱ �ȱ
Educação Infantil, buscando, por meio das múltiplas linguagens, promover 
�¡����¹�����ȱ �ȱ �������£�����ǯȱ �ȱ ��������ȱ ��������ȱ �����ȱ �������ȱ ���ȱ

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

" EDUCANDO O OLHAR: POR QUE PORTINARI 

�������ȱ������ȱ��ȱ��ȱ�������ȱ����������ȱ���ȱ������ȱ�ȱ���ȱ��Ç�ȱ����ȱ������ǰȱ
���������ȱ������ȱ���ȱ��£ȱ�����ȱ��ȱ�����ȱ�������ǰȱ��������ȱ��������ȱ����������ȱ
��ȱ������£����ȱ��������ȱ��ȱ���ȱ������ǰȱ����� ���ȱ ǻ��Ǽǰȱ ���������ȱ�����ȱ��ȱ
���ȱ ���������ǰȱ ����������ȱ ��ȱ ����ȱ ��Ç£��ǰȱ ��ȱ �����³ä��ǰȱ ��ȱ ������������ȱ �ȱ ��ȱ
��������ȱ���ȱ�����ȱ����ȱ�ȱ���ȱ���¦����ǯȱ�ȱ�������ǰȱ��ȱ�Ç����ȱ�����£ǰȱ����·�ȱ
������ȱ �������������ȱ ��������ȱ ���ȱ �����ä��ȱ �������ȱ ��ȱ ��Ç�ǰȱ ����������ȱ �ȱ
�����ȱȃ��ȱ���ȱ����Ȅǰȱ�ȱ�����������ȱ���³��ǰȱ�����ǰȱ������ȱ��ȱ���Ç����ǰȱ��·�ȱ
��ȱ��ø�����ȱ��������������ȱ��ȱ�����³����ȱ���ȱ����������ȱȃ�ȱ�����³¨�ȱ�ȱ�ȱ
sentido do Brasil”, como na obra MestiçoȱǻŗşřŚǼȱǻ������ȱŗǼǰȱ�ȱ���ȱ����¢ȱ�������ȱ
ǻŘŖŖśǼȱ���������ȱȃ����ȱ����������Ȅǯȱ
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Figura 1 - Candido Portinari. 
Mestiço, 1934, 81 cm x 65,5 cm. 

Disponível em: 
�Ĵ�ǱȦȦ   ǯ���������ǯ���ǯ��Ȧ  

Acesso em: 15 jul. 2021.

http://www.portinari.org.br/
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Um intérprete potente do sentido da brasilidade, tanto das agruras do seu 
����ǰȱ������ȱ�������ȱ���ȱ���ȱ�¡��������ȱ����ȱ�������ǰȱ����£�ȱ�ȱ���³�ǯȱ�������ȱ
��ȱ���������ȱ ·����ȱ ���ȱ ��������£��ȱ��ȱ �������������ȱ��ȱ ����£���ȱ �ȱ ���������ǰȱ
com as mãos maltratadas pelo trabalho extenuante e os seus enormes pés no 
��¨�ǰȱ�¨�ȱ�����ȱ������ȱ��ȱ�������ȱ���������ȱ�����ȱ�����ȱ����ȱ���ȱ�������ǯȱ�¨�ȱ
exemplos disso as obras Criança Morta (1944) (Figura 2) e �������ȱ��������ȱ����� 
(1952) (Figura 3). Soma-se, com chave de ouro, as obras Guerra (1952) (Figura 4) 
e PazȱǻŗşśŘǼȱǻ������ȱśǼǰȱ����������ȱ��ȱ����ȱ��ȱ������£�³¨�ȱ���ȱ��³ä��ȱ������ȱ
(ONU), em 1956, consagrando a sua obra como expressão do amplo movimento 
����������ȱ����������ȱ���ȱ������ȱ���ȱ�����ȱ�����¢��ǰȱ��ȱ�����������ǰȱ�� ���ȱ
de Andrade, na literatura, Alfredo Volpi e Tarsila do Amaral, na pintura, entre 
outros, como referências.
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Figura 2 - 
Candido Portinari. Criança 

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

�Ĵ�ǱȦȦ   ǯ���������ǯ���ǯ��Ȧ  
Acesso em: 17 jul. 2021.

http://www.portinari.org.br/
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Figura 3 - Candido Portinari. 
�������ȱ��������ȱ�����, 1952,  

14 cm x 15,5 cm.  
Disponível em:

�Ĵ�ǱȦȦ   ǯ���������ǯ���ǯ��Ȧȱ
Acesso em: 17 jul. 2021.

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

Figura 4 - 
Candido Portinari. 

Guerra, 1952, 
1400 cm x 1058 cm. 

Disponível em:
�Ĵ�ǱȦȦ   ǯ���������ǯ���ǯ��Ȧ 

Acesso em: 17 jul. 2021

http://www.portinari.org.br/
http://www.portinari.org.br/
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O estudo da obra de Portinari é inesgotável e se revelou atual e potente 
��ȱ �����ȱ �����¡��ǯȱ ����ȱ ������ȱ ��������£��ȱ ���������ȱ ���ȱ �����³¨�ȱ
emancipadora e crítica da realidade, como um caminho fértil para o 
��������������ǰȱ�ȱ������³¨�ȱ��ȱ�����ȱ�����ȱ�ȱ�ȱ�������������ȱ��ȱ�����ȱ���ȱ�¤ȱ
���ȱ������ȱ��������ȱ��������ȱ���ȱ����������ȱ�ȱ��������ȱ��ȱŘŖŘŖǰȱ�ȱ���ȱ�àȱ
pioraram com ela, com o desastre sanitário, o aumento da desigualdade social e 
����â����ǰȱ�����������ȱ�ȱ���·���ǯȱ��ȱ�������������ȱ�ȱ����ȱ��ȱ���������ǰȱ���ȱ
�¨�ȱ���ȱ��������ȱ�����ä��ȱ�������ȱ�ȱ���������ȱ��������ȱ��ȱ���������ȱ����������ǰȱ
���ȱ����ę����ȱ�ȱ��Ě����ȱ�����ȱ�ȱ���ȱ·����ȱ�ȱ�ȱ���ȱ����������ȱ������à���ȱ�ǰȱ�����ǰȱ
sobre a formação do sentido de Brasil, genuinamente expresso na beleza dos 
����ȱ�������ǯȱ���ȱ����ę�ȱ���ȱ��������ȱ�ȱ��������ȱ�ȱ�����ȱ�������ǰȱ������£����ȱ
nossos sentidos, educando o olhar, a ação e os sentimentos na e pela experiência 
���ȱ��ȱ����������ȱ����������ȱ���ȱ��������������ǯ

Em Portinari, o Brasil contemporâneo é traduzido nas suas obras por 
����ȱ��ȱ���ȱ���³�ȱ���·����ǰȱ���Ç����ȱ�ȱ��������ȱ���ȱ������ȱ���ȱ�������ȱ��ȱ������ȱ
grandes intérpretes do Brasil, tais como Gilberto Freyre, Caio Prado Jr., Nelson 
�������ǰȱ�·����ȱ�������ȱ��ȱ
������ǰȱ����¢ȱ�������ǯȱ�����������Ç����ǰȱ����ȱ
������������ǰȱ�����ȱ�ǯȱ��� ���£ǰȱ�����ȱ������ȱ������ǰȱ�������ȱ�ȱ�����������ȱ��ȱ
�����ȱ�������ȱ�ȱ������ǰȱ���ȱ��������ȱ�������ȱ��ȱ�����ȱ��������ȱ�ȱ�����ę�����ǯȱ
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���������������ȱ��ȱ���ȱ��ȱ������ȱ��ȱ����ȱ��ȱ���¦����ȱ�ȱ��ȱ�������ǰȱ���ȱ����ȱ
de um levantamento exploratório7, a partir do imenso acervo da plataforma do 
Projeto Portinari8ǰȱ ����������ȱ �������ȱ �����ȱ �ȱ ��������ȱ ���ȱ������ȱ ���ȱ ���ȱ
��������ȱ�ȱ��Ě����ȱ�����ȱ�ȱ������¦����ȱ��ȱ�����ȱ���ȱ���������ȱ������������ȱ
escolares e de educação infantil. Os marcadores utilizados na busca foram 
infância, infantil e jogos infantis. 

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

https://artsandculture.google.com/project/portinari
https://artsandculture.google.com/project/portinari
http://www.docvirt.com/DocReader.net/DocReader.aspx?bib=COPortinari&pagfis=11457
http://www.docvirt.com/DocReader.net/DocReader.aspx?bib=COPortinari&pagfis=11457
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No acervo do Projeto Portinari, o tema da infância, por exemplo, aparece 
associado a três obras do artista: Infância (1933) (Figura 6), Cena da infância do 
artista (1956) (Figura 7) e �������³�ȱ��ȱ�����ȱ���¦���� (1957) (Figura 8). As três 
����������ȱ����ȱ�������ȱ��������ȱ�ȱę����ȱ��ȱ�����³�ǰȱ�ȱ������ȱ���ȱ������ȱ���ȱ
���ȱ�������ǰȱ�������ȱ��ȱ��¨�ǰȱ���ȱ��ȱ����£����ȱ��ȱ�����ǲȱ�ȱ������ȱ���ȱ�����ȱ
��ȱ�������ȱ���ȱ���¤���ȱ��ȱ���Ě���ǲȱ�ȱ��ȱ�����³��ȱ���ȱ������ȱ��ȱ�������ȱ�ȱ
palhaço em direção a um circo montado na paisagem. Elaboradas a partir de 
�·������ȱ���������ǰȱ���������������ǰȱ�ȱ�������ȱ�ȱ�¤���ȱ�ȱ�������ȱ�����ȱ�����ǰȱ�ȱ
a pintura, óleo sobre tela, as duas últimas obras referem-se ao lugar de infância 
��ȱ�������ǯȱ���£��ȱ�ȱę����ȱ��ȱ������ȱ�����������ȱ¥ȱ�����������ȱ�ȱ��ȱ��������ȱ
infantil, assim como à presença da cidade de Portinari, tendo como referência a 
igreja de Santo Antônio.
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Figura 6 - Candido Portinari. 
Infância, 1933, s.d. 

Disponível em: �Ĵ�ǱȦȦ   ǯ
portinari.org.br/. 

Acesso em: 14 mai. 2021.

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

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

�Ĵ�ǱȦȦ   ǯ���������ǯ���ǯ��Ȧ. 
Acesso em: 14 mai. 2021.

http://www.portinari.org.br/
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Figura 8 - Candido Portinari. 
�������³�ȱ��ȱ�����ȱ���¦����, 

1957, 60 cm x 73 cm. 
Disponível em: 

�Ĵ�ǱȦȦ   ǯ���������ǯ���ǯ��Ȧ. 
Acesso em: 14 mai. 2021.

http://www.portinari.org.br/
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�ȱ ������ȱ ��ȱ ����� ���ȱ ǻ��Ǽǰȱ ���ȱ����ȱ ��ȱ ���ȱ ������ȱ ��ȱ �����ȱ���â���ǰȱ
������£���ȱ��ȱ���³�ǰȱ·ȱ�ȱ��������ȱ���ȱ�������ȱ�����������ȱ�ȱ�������³¨�ȱ���ȱ���ȱ
������ȱ�����ǯȱ�����ȱ����ȱ�ȱę����ȱ��ȱ�����³�ǰȱ���ȱ���¤ȱ��������ȱ��ȱ�����ȱ����ȱ
��ȱ�������ǰȱ�ȱ����ȱ������ȱ��ȱ���ȱ�Ç����ȱ�ȱ�����ȱ��������ǯȱ�����Ȭ��ȱ��ȱRoda infantil 
ǻŗşǽřŘǾǼȱǻ������ȱşǼǰȱ���ȱ�������ȱ���ȱ������£�ȱ�ȱ������ȱ����ȱ��������ȱ���ȱ��£ȱ
crianças, meninos e meninas, observada por um menino fora dela, no plano 
�������ȱ��ȱ������ǯȱ���ȱ�ȱ�¨�ȱ��ȱ�����ǰȱ��ȱ����ȱ��ȱ��ȱ���������ǰȱ���ȱ������Ȭ��ȱ
��ȱ���������ȱ��������ȱ�ȱ�������ȱ�����ȱ�����ȱ������ȱ��������ȱ���ȱ�������ǰȱ
sugerindo uma exclusão. A igreja, ao fundo, marca o local da brincadeira, 
�����ę������ȱ����ȱ��ȱ���à����ȱ��ȱ�������ȱ���ȱ���������ǯȱ
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Figura 9 - Candido Portinari. 
Roda infantil, 19[32], 

39 cm x 47 cm. 
Disponível em: 

�Ĵ�ǱȦȦ   ǯ���������ǯ���ǯ��Ȧ. 
Acesso em: 14 mai. 2021.

http://www.portinari.org.br/
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Ainda, além dos referidos desenhos e pinturas, um conjunto de 261 obras 
aparece adjetivado pelo termo infantil no plural e, outro, de 258 obras, pelo 
mesmo termo, acrescido da palavra jogos. São desenhos, pinturas, painéis e 
��������ǰȱ �����£����ȱ �����ȱ ����������ȱ ��������ǰȱ ���ȱ ������£��ȱ �����������ȱ
desconhecidos e também conhecidos, como os de Mário de Andrade (1893-1945), 
poeta e crítico de arte, no Retrato de Mário de Andrade (1935) (Figura 10), e Dulce 
�������ȱ�������£ȱ��ȱ
�£ȱǻŗşŖŖȬŗşŞŝǼǰȱȃ�ȱ������ȱ��������ǰȱ�ȱ�Ç���ȱ��ȱȁ������¢Ȃǰȱ�ȱ
mulher rica e bonita...” (SUED, 1955, p. 49), no �������ȱ��ȱ�����ȱ�������ȱ�������£ȱ
de Hozȱ ǻŗşŚŗǼȱǻ������ȱŗŗǼǯȱ�����ȱ��ȱ��������ȱ�������ȱ������ä��ȱ�ȱ����������ȱ
semelhantes, os personagens no plano principal da imagem e, ao fundo, os moti- 
���ȱ��ȱ�����ȱ��������ȱ��������Ç������ȱ���ȱ�����ȱ��ȱ���������ǰȱ��ȱ���ä��ȱ�ȱ��ȱ�����ǯȱ

������ȱ��������ȱ��ȱ�������ȱǻŗşŜŘǰȱ�ǯ�ǯǼȱ����ȱ��ȱ�������³¨�ȱ���ȱ���������ȱ
�����ȱ�����ȱ������ȱ�ȱ�����ȱ����������Ǳȱȃ���������ȱ���ȱ����ȱ�����������ȱ���ȱ������ȱ
��ȱ ���ȱ ���ȱ ������ȱ ��������ǯȱ ���ȱ ������ȱ ��������ȱ ��ȱ ������ȱ ��������ǰȱ �����ȱ
de Andrade, Murilo Mendes, Jorge de Lima, Adalgisa Nery, além de muitos 
������ǯȄǯȱ��ȱŗşřŘȱ�ȱŗşŜŗȱ����·�ȱ�����£��ȱ��ȱ�����ȱ��ȱŘśşȱ�������³ä��ȱ����ȱ�����ȱ
de escritores brasileiros e estrangeiros.9ȱ��ȱ �������³ä��ȱ��ȱ���������ȱ��������ȱ
um panorama histórico literário e artístico das principais mudanças culturais 
ocorridas no Brasil a partir dos anos de 1930. Elas sintetizam não só a constante 

9  Esse dado foi informado por Joao Candido Portinari Filho, Diretor e Fundador do Projeto Portinari em 
nosso encontro no âmbito de encerramento das atividades do PEICP, no dia 10 de junho de 2021.
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��������ȱ���ȱ�����ȱ ����������ȱ��¤������ǰȱ���ȱ����·�ȱ�ȱ����������ȱ ����ȱ���ȱ
������ȱ�����ȱ�����ȱ���ȱ���������ǰȱ��ȱ����ȱ��ȱ���ȱ����ȱ�ȱ��ȱ����������ǰȱ���ȱ
recursos do traço e da cor. 

�¨�ȱ ·ȱ ������ȱ ��������ȱ ��ȱ ���ȱ ���ȱ ������ȱ ����������ȱ ����ȱ
expressão verbal de sua pintura e mais intimamente 
de sua experiência de artista e de homem solidário 
com as dores do mundo. Ela é um documentário 
����¤����ȱ ���ȱ ����ä��ȱ �ȱ �����¡ä��ȱ ��ȱ ��ȱ ���Ç����ȱ ���ȱ
pôs na reflexão artística toda sua carga de humanidade.  
(DRUMMOND DE ANDRADE, 1962, n.p.).
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Figura 10 - Candido Portinari. 
Retrato de Mário de Andrade, 

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

�Ĵ�ǱȦȦ   ǯ���������ǯ���ǯ��Ȧ. 
Acesso em: 14 mai. 2021.

http://www.portinari.org.br/
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Figura 11 - Candido Portinari. 
�������ȱ��ȱ�����ȱ������� 
 Martinez de Hoz, 1941, 

73 cm x 60 cm. 
Disponível em: 

�Ĵ�ǱȦȦ   ǯ���������ǯ���ǯ��Ȧ. 
Acesso em: 14 mai. 2021.

http://www.portinari.org.br/
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Os motivos dessas obras lembram, por exemplo, Empinando pipas (1941), 
����������ǰȱ �����ȱ �ȱ ���ä�� (1940), Espantalho (1941), Três marias (1940), Meninos 
soltando pipas (1936; 1940; 1941; 1943; 1947; 1951) e Brodowski (1942). Outros 
����������ȱ�ȱ������������ȱ����ä��ȱ�����ȱ����ȱ���������ȱ�ȱ�����ȱ���ȱ����������ȱ
nos títulos de obras como: ����������ȱ (1958), Crianças jogando pião na praça de 
Brodowski (1933), ������� (1958; 1958), Gangorra (1937; 1937), Gangorra e amarelinha 
(1937), ����ȱ��ȱ�������ȱ��ȱ����� ��� (1933), �¨��ȱ�ȱ��ä�� (1944), Meninos na gangorra 
(1939; 1960) e ������ȱ ���������ȱ ��������� (1940). Assim, grande número de 
obras do artista se relaciona com o tema da infância, do universo infantil, das 
experiências infantis e dos jogos infantis. Esses temas indicam o forte interesse 
de Portinari por trazê-los como matéria para a sua produção artística.

Neste trabalho, em vez de analisarmos essas obras interpretando os seus 
�����ę�����ǰȱ��������ȱ������ȱ�����ȱ����ȱ��à�����ȱ����ȱ��ȱ�����ȱ��ȱ���¦����ǯȱ
���ȱ���������ȱ�������ȱ��ȱ��������ȱ��ȱ��Ě����ȱ������ȱ��ȱ����³¨�ȱ�����ȱ���¦����ǰȱ
corpo e educação, possível de ser percebida na obra de Portinari, a partir dos 
���������ȱ ���ȱ ��ȱ �¡����¹�����ȱ ����������ȱ ��ȱ �����ȱ ���ȱ ��������ȱ ��������ǯȱ
��ȱę����ȱ��ȱ �����³�ǰȱ��ȱ ���ȱ �����ȱ���ȱ �������ȱ��ȱ�����ǰȱ��ȱ ���������ǰȱ��ȱ
������£�³¨�ǰȱ�ȱ���¦����ȱ����������ȱ�ȱ���ȱ���¹����ȱ��������ǯȱ�����³�ȱ�����ę��ȱ�����ȱ
criação, do latim creareǯȱȃ�ȱ�����³�ȱ·ȱ�ȱ ����¹����ǰȱ�ȱ�ȱ������������ǰȱ��ȱ����ȱ
����³��ǰȱ��ȱ���������ǰȱ���ȱ����ȱ���ȱ����ȱ�����ȱ��ǰȱ��ȱ���������ǰȱ���ȱ�����ȱ
�ę���³¨�ǯȄȱǻ�������
�ǰȱŘŖŖŘȱǽŗŞŞřǾǰȱ�ǯȱřŝǼǯȱ��������ȱ�����³�ǰȱ�ȱ���Ç����ȱ�������ȱ
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direcionado à busca da sua vontade, do seu mundo, produzindo um jogo de 
criação. A possibilidade de alcançar essa característica passaria pela realização 
��ȱ���ȱ����������³¨�ȱ��ȱ���Ç����ǰȱ�ȱ����ȱ����ȱ���ȱ���������ȱ����ȱ�ȱ������ȱ��ȱ
�����³¨�ǰȱ��ȱ�����Ǳȱȃ��¹�ȱ ����������³ä��ȱ��ȱ���Ç����ȱ���ȱ���������Ǳȱ ����ȱ�ȱ
���Ç����ȱ��ȱ������������ȱ��ȱ������ǰȱ�ȱ�ȱ������ȱ��ȱ��¨�ǰȱ�ȱ�ȱ��¨�ǰȱę��������ǰȱ��ȱ
criança”. (NIETZSCHE, 2002 [1883], p. 37). 

Nesse contexto teórico, temos a criança, na imagem de um novo ser, com 
�ȱ���ȱ�����ȱ�������ǰȱ����������ȱ�ȱ ����¹����ǰȱ�ȱ���ȱ·ȱ�¦�����ǰȱ ���������ȱ�ȱ
����ȱ��ȱ�������ȱ����ȱ����ȱ��������ȱ������ȱ���ȱ�¤ȱ�����ȱ��ȱ��������ǰȱ��ȱ����Ç��ǰȱ
à potência criativa, a um novo começar. O PEICP elegeu algumas obras de 
���������ȱ������������ȱ¥ȱ���¦����ȱ�ȱ��ȱ�������ǰȱ�����ȱ���ȱ����ȱ���������ȱ�����ȱ
����ȱ���������ȱ����ȱ��������ȱ��ȱ ���¤�����ȱ���ȱ������ȱ��ȱ����������ȱ��ȱ���ȱ
������������ǰȱ����ȱ�ȱ���������������ȱ��ȱ��ȱ��������ȱ��ȱ����������ǰȱ��ȱ�³ä��ȱ
articuladas entre o Ensino Fundamental e a Educação Infantil. 

# EXPERIÊNCIAS EDUCATIVAS NO ÂMBITO DO PEICP

Além do componente administrativo e pedagógico, de estudo e de 
������������ȱ ���ȱ ����������ǰȱ ������ȱ ��������ǰȱ �����ȱ �������ǰȱ ��ȱ �³ä��ȱ �ȱ
atividades didático-pedagógicas realizadas em oito turmas da Educação Infantil 
ǻ����Ǽǰȱ���ȱ����ȱ��������ȱǻ������Ǽȱ�ȱ���ȱ����ȱ������ȱǻ����Ǽ. Essas experiências 
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de ensino tiveram seguimento no período de setembro a dezembro de 2019.10 
São experiências realizadas por professores supervisores das escolas e da UFSC, 
bem como dos estagiários do PIBID ou da disciplina Estágio Supervisionado. 

Nas três unidades onde o PEICP teve lugar, foram instalados Murais 
Artísticos e Informativos. Essa ����³¨�ȱ������£��ȱ����ȱ������ȱ�ȱ������������ȱ
uma interação com a comunidade educacional, expondo obras de Portinari, em 
��������ǰȱ�������ȱ���ȱ�����ȱ�ȱ�������ȱ�ȱ�ȱ���¦����ȱ���������Ȭ��ȱ�������������ǰȱ
além de diversos trabalhos das crianças e dos seus professores. Essa estratégia 
mobilizou todos os envolvidos e ofereceu mais autonomia e visibilidade para 
��ȱ������ȱ�³ä��ȱ���ȱ��������ǰȱ��������ȱ��������ȱ������ȱ������Ǳȱ �������¤����ǰȱ
professores, gestores e as famílias das crianças. 

Destacamos a importância das iniciativas dos professores da Educação 
��������ȱ �ȱ ��ȱ ��������ȱ ���ȱ ��ȱ ������ȱ �����������ȱ ��ȱ �����³¨�ȱ ��ȱ �³ä��ȱ
���ȱ �����ȱ ������ȱ �ȱ ȃ������³¨�Ȅȱ ���ȱ �����³��ǰȱ ��������Ȭ�ȱ ����ȱ �����ǰȱ �ø����ȱ
�ȱ ����������ǯȱ���ȱ���ȱ ������·����ȱ ���ȱ �ȱ��ȱ ����������ȱ ��ȱ��ę��������ȱ���ȱ��ȱ
crianças enfrentam na transição entre as diferentes etapas da formação na 
educação básica, mostrando algumas possibilidades de tornar esse processo 
mais suave e confortável para as crianças. Nesse sentido, vimos a necessidade 
de aproximar as atividades educativas relacionadas à Educação Infantil (0 

10  Não é nossa intenção tratar dessas experiências de ensino, pois elas serão mais bem discutidas nos capítulos 
posteriores a esse.
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�ȱ Ŝȱ ����Ǽȱ��������ȱ��ȱ������ȱ�����������ȱ ǻ�ȱ������ȱ���ȱ Ŝȱ ����Ǽǰȱ ����ȱ���ȱ
estratégia para reinventar os processos educativos, buscando possibilidades 
de (auto)transformação da realidade social complexa e contraditória. O PEICP 
������������ȱ��ȱ�����ȱ����ȱ������ȱ�����ȱ����ȱ ������³¨�ȱ���ȱ���ȱ����ę����ȱ
�������ǰȱ�ø�����ȱ�ȱ�������ȱ������ȱ���ȱ��������ȱ���ȱ��������ȱ�ȱ��������£�³¨�ȱ��ȱ
Ensino Fundamental mais ampla.

A transição da Educação Infantil para o Ensino Fundamental, 

ǽǳǾȱ ������ȱ �����ȱ ����³¨�ǰȱ ����ȱ ���ȱ ����ȱ �����Ç����ȱ �����ȱ ��ȱ
mudanças introduzidas, garantindo integração e continuidade 
dos processos de aprendizagens das crianças, respeitando suas 
��������������ȱ�ȱ��ȱ����������ȱ����³ä��ȱ���ȱ����ȱ�����������ȱ���ȱ
��ȱ�������������ǰȱ�����ȱ����ȱ�ȱ������£�ȱ���ȱ�����³ä��ȱ��ȱ����ȱ
etapa. Torna-se necessário estabelecer estratégias de acolhimento 
�ȱ������³¨�ȱ�����ȱ����ȱ��ȱ�����³��ȱ������ȱ����ȱ��ȱ��������ǰȱ��ȱ
����ȱ���ȱ�ȱ����ȱ�����ȱ��ȱ��������ȱ���ȱ����ȱ��ȱ���ȱ�ȱ�����³�ȱ
sabe e é capaz de fazer, em uma perspectiva de continuidade 
��ȱ ���ȱ ��������ȱ ���������ǯȱ ����ȱ ����ǰȱ ��ȱ �������³ä��ȱ ��������ȱ
��ȱ�����à����ǰȱ�����à����ȱ��ȱ������ȱ���������ȱ���ȱ����������ȱ��ȱ
processos vivenciados pelas crianças ao longo de sua trajetória 
na Educação Infantil podem contribuir para a compreensão da 
história de vida escolar de cada aluno do Ensino Fundamental. 
Conversas ou visitas e troca de materiais entre os professores das 
escolas de Educação Infantil e de Ensino Fundamental– Anos 
Iniciais também são importantes para facilitar a inserção das 
crianças nessa nova etapa da vida escolar. (BNCC, 2017, p. 51).
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����·�ȱ ����������ȱ �ȱ ������������ȱ ��ȱ �����ȱ ������ȱ ��ȱ �������ȱ
�������¤����ȱ �����£����ȱ�ȱ���ȱ������£����ȱ��������ȱ����������ȱ���ȱ��������ȱ
���������ǰȱ���ȱ���������³¨�ȱ��ȱ�����ȱ��ȱ��������ȱ�����Çę���ǰȱ����ȱ�ȱȃ�����ȱ
���ȱ�����³ä��ȱ���������Ȅǰȱ���ȱ��ȱ�����¨�ȱ����ȱ����ȱ����ȱ�������ȱȃ�ȱ�����������Ȅǰȱ
�ȱȃ�ȱ������ȱ��ȱ����ȱ�ȱ��ȱ�������ȱ��ȱ����ȱ��������Ȅǰȱ������£����ȱ����ȱ�ȱ
����������ȱ �������ǰȱ �����ȱ ������ȱ �³ä��ǯȱ �����ȱ �������ǰȱ ����·�ȱ ��������ȱ
���������ȱ������ȱ��������ǰȱ����ȱ�ȱȃ������ȱ��ȱ��£Ȅǰȱ��ȱ������ȱ�¤����ȱ���������ȱ
Brigadeiro Eduardo Gomes, buscando uma aproximação com as comunidades 
onde estão localizadas essas unidades.

Uma das atividades articuladoras do PEICP foi a denominada de Pontos 
��ȱ ��������ǰȱ ���ȱ ����������ȱ ��ȱ��������ȱ ��ȱ �����³¨�ǰȱ ��Ě�¡¨�ȱ �ȱ ��Ç����ǰȱ
���ȱ ��������ȱ �����ȱ �ȱ ���¹����ȱ ��ȱ ���ȱ ���������ȱ ����ȱ ������ȱ ��ȱ ��Ě�¡¨�ȱ
coletiva, mediados pelos estudos da literatura especializada, com o objetivo de 
compreender os processos e de projetar novas possibilidades para alcançarmos 
êxito nos processos de formação humana, atendendo às necessidades e às 
expectativas da coletividade e dos projetos individuais. Esses encontros 
���������ȱ��ȱ��Ç���ǰȱ����ȱ�ȱę�ȱ�����ȱ�¡����¹����ȱ���������ȱ�ȱ�����ȱ�������¤����ȱ
pela socialização e formação de estudantes e professores, como também foram 
fundamentais para a reestruturação dos planejamentos das atividades.

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

De 18 a 19 de novembro de 2019 foram socializadas e debatidas as 
experiências educativas com os participantes do V Seminário de Estágio, 
��������ȱ�ȱ�¡����¨�ȱ��ȱ����ȱ���������ȱ��ȱ������ȱ��ȱ�������à�����, realizado 
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no Centro de Educação Continuada da Secretaria Municipal de Educação. 
������ȱ �����ȱ ��������Ȭ��ȱ ���¤���ǰȱ ��������ȱ �ȱ �¡����¨�Ǳȱ ���ȱ ��Ç���ȱ ��ȱ
possibilidades.ȱ��ȱ������ȱ���������ȱ�����������ȱ������£����ȱ��������ȱ���ȱ
�¡����¹�����ȱ��ȱ������ȱ��ȱ�����ǰȱ�����ȱ��ȱ���������ǯȱ���ȱę�ǰȱ��ȱŖşȱ�ȱŗŘȱ
de dezembro de 2019, realizamos na Rede Pública de Ensino de Florianópolis 
e, também, no Centro de Educação Continuada da Secretaria Municipal de 
Educação, o Seminário Experiências Educativas: Infância e Educação do 
Corpo na obra de Portinari. Essa atividade se estendeu posteriormente para 
o Rancho do Pescador Getúlio, na praia do Campeche. 

O seminário contou com uma conferência de abertura realizada por Michele 
Bete Petry sobre educação, corpo e infância na obra de Portinari e três mesas, as 
�����ȱ�������£������ȱ�ȱ������ǯȱ

�ȱ ��������ǰȱ �ȱ ����ȱ ��������ȱ ���������ȱ ��ȱ ����Ǳȱ ������£ȱ ��ȱ �����³�ȱ
de Portinari, foi coordenada pela professora de Educação Física, Ms. Debora 
Brandalise Machado e contou com a apresentação dos trabalhos: 1 – A obra 
de Portinari movimentando a Educação Inclusiva nas aulas de Artes Visuais, 
da professora de Artes, Ana Maria Alves de Souza; 2 – Portinari e o Futebol 
de três Tempos: resgatando o futebol de rua na escola, dos acadêmicos de 
Educação Física no Estágio I/UFSC, Richard Soledade e Luis Tadeu; 3 – Arte 
e Educação Física no segundo ano do Ensino Fundamental, dos acadêmicos 
��ȱ �����³¨�ȱ �Ç����ȱ ��ȱ ���¤���ȱ ��Ȧ����ǰȱ �������ȱ ��Ĵ�������ȱ ��������ǰȱ ���£ȱ
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Manoel Machado Neto e Leandra Nunes Medeiros; 4 – Portinari e a Capoeira 
na Educação Física escolar, dos acadêmicos de Educação Física no Estágio I e 
II/UFSC, respectivamente, Anderson Libanio, Pedro Monticelli da Luz, e do 
professor de Educação Física, Gregory Carrion dos Santos.

A segunda mesa, intitulada Experiências educativas EBM Brigadeiro 
Eduardo Gomes - brincando e aprendendo com Portinari: um projeto 
interdisciplinar no Ensino Fundamental, coordenada pela professora de 
Educação Física, Dra. Mariana Mendonça Lisboa, teve os seguintes trabalhos: 
1 – Arte e Educação Física nos anos iniciais, da professora de Artes, Loélia 
����ȱ���ȱ������ȱ�ȱ���ȱ����¹�����ȱ��ȱ�����Ȧ����ǰȱ����¢�ȱ�������ȱ�ȱ����¢�ȱ
Espíndola Carvalho; 2 – O PIBID brincando e aprendendo com Portinari, dos 
acadêmicos do PIBID/UFSC, Yuri de Luca Aparício Carrapeta e Olga Cavalcanti; 
3 – Jogos e Brincadeiras na Educação Física: problematizando e aprendendo 
com Portinari, do acadêmico do Estágio I e PIBID/UFSC, Matheus Odilon de 
�����ǰȱ�ȱ��ȱ���������ȱ��ȱ�����³¨�ȱ�Ç����ǰȱ����·ȱ�������ȱ�������ǯ

���ȱ ę�ǰȱ �ȱ ����ȱ ����������ȱ �¡����¹�����ȱ ����������ȱ ����ȱ ��������ȱ
- infância, educação do corpo e artes na obra de Portinari, coordenada pela 
diretora da unidade, professora Melissa Weber, contou com os trabalhos: 1 – 
��ȱ����� ���ȱ��ȱ��������Ǳȱ�����³��ȱ�ȱ����ȱ������������ȱȮȱ����ȱ������ǰȱ����ȱ
lugares..., da professora Cláudia Cristina Carvalho; 2 – Brincando com Portinari 
na Educação Infantil, das acadêmicas de Educação Física no Estágio I, Evelyn 
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Roberta de Souza e Tainara Delaria Crispim, e das professoras de Educação Física, 
���¢��ȱ��ȱ�����ȱ ������ȱ �ȱ�������ȱ�����ǲȱ řȱ Ȯȱ�ȱ�����ȱ��ȱ�����³¨�ȱ ��������Ǳȱ
arte e educação do corpo, das acadêmicas do PIBID/UFSC, Roberta Rezende 
������ȱ�ȱ�����ȱ��ȱ����£��ȱ�������ǲȱŚȱȮȱ
���à����ȱ��ȱ��������ȱ�ȱ����� ���ǰȱ���ȱ
�����������ȱ���¢��ȱ��ȱ�����ȱ������ȱ�ȱ	����ȱ�����ǰȱ�ȱ��ȱ���������ȱ��ǯȱ�������ȱ
Weber da Silva.

��������ȱ�����������ȱ�������������ǰȱ����ȱ������ȱę���ȱ��ȱ���������£�³¨�ȱ
e de socialização foi realizado em dois momentos. O primeiro tratou de socializar 
�ȱ��Ě����ȱ�����ȱ��ȱ��������ȱ�³ä��ȱ��ȱ�����ȱ���ȱ����ȱ��ȱ������ȱ����ȱǻ��������³¨�Ǽȱ
e da exposição de trabalhos das crianças juntamente com painéis dos estudantes 
��ȱ����ǰȱ ��ȱ ��������ȱ ���ȱ �����������ȱ ���ȱ ��������ȱ ���ȱ ���������£����ȱ ��ȱ
����ȱ �������ȱ��ȱ ������ȱ �ȱ����������ȱ���ȱ���������³¨�ȱ����¹����ȱ �ȱ �����Çę��ȱ
��ȱ���������ǯȱ�ȱ�������ȱ��������ȱ�ȱ���������ȱ������ȱ�ȱ��������ȱ��ȱ������ȱ��ȱ
��������ȱ	��ø���ǰȱ��ȱ�����ȱ��ȱ�����ǰȱ���ȱ�����ȱ��ȱ�����ȱ�����³¨�ȱ���ȱ��������ȱ
����ȱ�ȱ����������ǯȱ�������ǰȱ�����ǰȱ������������ȱ�³ä��ȱ���������ȱ�������¤����ȱ
�ȱ��ȱ��ȱ�����ǰȱ���ȱ����ȱ��ȱ���������³¨�ȱ�������ȱ��ȱ��ǯȱ������ȱ��¤���ǰȱ��ȱ���������ȱ
de música Rancho da Canoa, da apresentação do boi-de-mamão da comunidade 
�ȱ��ȱ����ȱ��������ǰȱ��·�ȱ���ȱ���������ȱ���ȱ�����³��ȱ���ȱ�����ȱ����������ȱ
por um público maior.

O PEICP ousou aproximar e buscar articular diferentes etapas da educação 
�¤����ȱ ���ȱ ����ȱ ��ȱ ����³ä��ȱ ������������������ǰȱ �����������ȱ �ȱ �������������ǯȱ
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�����ȱ �����³�ȱ ��ȱ ���ę����ȱ ����ȱ ��Ç����ȱ ���ȱ �������ȱ ������������ȱ ���ȱ
��������ǰȱ����������ǰȱ��ę������ȱ�ȱ��·ȱ�����ȱ�������ȱ��¤�����ȱ����������ȱ
transformadoras. Ressaltamos a necessidade de uma revolução curricular, pois 
as diferentes reformas já se mostraram incapazes de solucionar problemas 
��â�����ȱ ��ȱ �����ę��³¨�ȱ ��ȱ �����³¨�ǰȱ ���ȱ ����·�ȱ ��ȱ ���������£�³¨�ȱ ���ȱ
conhecimentos e de viabilização de atividades educacionais e sociais igualitárias, 
democráticas e mais humanas.

Nessa revolução curricular ganha relevo a importância de se reconhecer 
a linguagem artística como possibilidade de ampliação de repertórios das 
crianças desde bebês a adultos, sem a necessidade de uma normatização, com 
����������ȱ���ȱ����������ȱ�ȱ���������ȱ��ȱ��������������ȱ��ȱ����ȱ��������ȱ��ȱ
aprendizagem. Busca-se uma educação da sensibilidade, do corpo, mediando 
���������ȱ �����ȱ ¥�ȱ �����³��ȱ �����ȱ ���¹�ǰȱ �����£����ȱ �����ę��³¨�ȱ �����·�ȱ
��ȱ �¡����¹����ȱ ��������ȱ �ȱ ���������ȱ ��ȱ ����������ȱ ���������ȱ �ȱ ���Ç������ȱ ���ȱ
mobilizam os sentidos. Assim, seja nos Anos Finais da Educação Infantil, seja nos 
Anos Iniciais do Ensino Fundamental, buscamos ter por princípio a mediação 
���ȱ���������ȱ���������ȱ��ȱ����������ȱ��ȱ���ȱ��ȱ����ä��ȱ�������à�����ǰȱ����ȱ
��������ȱ ������������ȱ ��ȱ ����������ȱ ��ȱ �������ǰȱ ��ȱ �����ȱ �����ȱ ��ȱ ���ȱ
������£����ȱ�ȱ������³¨�ȱ�ȱ�ȱ��������ę��³¨�ȱ��ȱ��ȱ������à���ȱ���Ç�����ǰȱ���·����ȱ
�ȱ��������ȱ��ȱ����ȱ�ȱ����������ǰȱ����������ȱ��ȱ����ȱ���ę��������ǰȱ��ȱ�����³��ȱ
e os familiares.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS

Nosso propósito neste texto inicial foi o de apresentar aspectos gerais 
��ȱ�����ȱ �ȱ �ȱ ��ȱ ��Ě����ȱ �����ȱ �ȱ ����³¨�ȱ �����ȱ �����³¨�ǰȱ �����ȱ �ȱ ���¦����ȱ ��ȱ
����ȱ ��ȱ �������ȱ ���������ȱ ǻŗşŖřȬŗşŜŘǼǰȱ �������ȱ ����������ȱ ���ȱ �����ȱ �����ȱ ��ȱ
����ȱ��ȱŗşŖřȱ �ȱ ŗşŜŘǰȱ��������ǰȱ�������ȱ ���������ȱ �ȱ����ȱ����ȱ��ȱ �·����ȱ��ǰȱ
�ȱ ���ȱ �������ȱ ��ȱ �¡����¹�����ȱ ����������ȱ �������������ȱ ��ȱ ¦�����ȱ �����ȱ
�������ǯȱ����������ȱ�������ȱ�����ȱ��ȱ�����ȱ���ȱ���ȱ�������ȱ���������������ǰȱ
�¡����������ȱ�ȱ�����à�����ǰȱ����ȱ������ȱ�����ȱ��ȱ����³ä��ȱ�����ȱ����ȱ�ȱ��ȱ�³ä��ȱ��ȱ
�����ǯȱ���������ǰȱ�����ǰȱ���ȱ�����ȱ�ȱ���������ȱ�����ȱ�������ȱ������ȱ�ȱ����ȱ
de Portinari se revelam como dispositivos privilegiados para a intersecção ou 
�ȱ ���������¹����ȱ������ȱ ���������ǰȱ��¤�����ȱ �ȱ������������ȱ���ȱ��ȱ ��������ǰȱ
����³����ȱ��ȱ���������������ȱ��ȱ�����ȱ�ȱ���������ȱ����³ä��ȱ�����ȱ��ȱ�������ǯȱ

A obra de Portinari, expressão da nossa cultura, nos traz elementos da 
infância, do jogo infantil, das experiências desse universo e, na nossa proposta, 
����ȱ ���ȱ �������ȱ ����ȱ ��ȱ �����ȱ ��ȱ ���¦����ǯȱ ����ȱ ���¤ȱ �����������ȱ ��ȱ ���ȱ
���¡�����ȱ��������£ȱ��£ǰȱ��ȱ��¡��ȱ�����ȱ���Ç����ǰȱ�������ȱ�����ȱ��ȱ����³ä��ȱ
�����ȱ�������ȱ��ȱ�����ȱ�ȱ�������ȱ���������ǰȱ����ȱ��ȱȃ�������Ȅȱ���ȱ��������ȱ
o lugar do louco na nossa sociedade (muitas vezes associado a própria figura 
��ȱ�������ǰȱȃ�ȱ�������ȱ����ȱ�����ȄǼǰȱ���ȱȃ��£ȱ��ȱ��£Ȅǰȱ�����ȱ����ȱ�ȱ��ȱ�������ǯȱ
�����Ȭ��ȱ��ȱ�����ǰȱ��ȱ�����³¨�ȱ��ȱȃ��Ȅȱ��ȱ��ȱȃ�à�Ȅǰȱ���ȱ��ȱ��������ȱ���������ǰȱ
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entorpecido, inviabilizado, com vozes pouco ouvidas, com potencialidades 
���ȱ��ȱ��������ǰȱ����ǰȱ�������ȱ�ȱ���������ȱ���������Ȭ��ȱ���������ǯȱ��£ȱ���ȱ
������ǰȱ���ȱ�¡�����ǰȱ���ȱ��ȱ�������³ä��ȱ��ȱ���������ȱ����ȱ�ȱ����ȱ�ȱ���������ǰȱ��ȱ
�������ȱ��ȱ�����ǰȱ ȃ�����ȱ���ȱ����������ȱ ����ȱ���ȱ�����������Ȅǯȱ��������Ȭ
��ȱ�Çȱ�ȱ���ø����ǰȱ���ȱ����·�ȱ�ȱ��ø����ȱ��ȱ���ȱ�ȱ���¦����ȱȃ�¨�ȱ���������£���Ȅȱ
����ȱ������ȱ�����ȱ�����ȱ���ȱ������ȱ����³ä��ȱ�ȱ���ȱ������ȱ����³ä��ȱ�������ǯȱ

����������ȱ�ȱ���¡��ȱĚ���ȱ�ȱ�������³¨�ȱ�����ȱ��������ȱ�����ȱ�������ȱ����ȱ
foi e é, fonte de inspiração para inúmeras atividades pedagógicas desenvolvidas 
�����ȱ �������ǯȱ ��ȱ �����ȱ �������ǰȱ ���ȱ �¡�����ǰȱ ��ȱ ��������ȱ ��ȱ ����� ���ǰȱ
������ȱ �����ȱ ��ȱ �������ǰȱ ����ȱ �������ȱ ��ȱ ���������³¨�ȱ �ȱ ��ȱ ��Ě�¡¨�ǰȱ �����ȱ
�������ȱ�����³ä��ȱ�����������ȱ��ȱ�����ȱ�����¡��ǰȱ���ȱ������ȱ��Ç���ȱ��ȱ�����ȱ
para as comunidades locais de Florianópolis (situadas nos bairros Campeche 
�ȱ��������Ǽǰȱ��������ȱ���������ȱ�ȱ�¡����¹�����ȱ���ȱ���������������ȱ�����������ȱ
e crianças expressar o vivido das mais diferentes e criativas formas. Assim, 
nos lançamos para além dos muros da escola para conversar com os antigos, 
���ȱ��ȱ�����������ȱ ������������ȱ������ȱ �����������ǰȱ ��ȱ�����ȱ �����ȱ���ȱ
����������ȱ �ȱ ��������ę�����ȱ ��ȱ ����³��ȱ ��ȱ ��������ȱ �ȱ ��ȱ ��£��ȱ ���ȱ �������ȱ
����ȱ�����ȱ���ȱ����ȱ������������ǰȱ�����ǰȱ��������ǰȱ�����³ä��ȱ�ȱ���ȱ��������ȱ����ȱ
���¦�����ȱ�ȱ�����ǯȱ���ȱ�����³�ȱ����������������ȱ���ȱ������£��ȱ����ǰȱ�����³¨�ȱ
Física e Língua Portuguesa, buscamos criar novos vínculos com esses espaços 
e histórias para melhor conhecermos, experimentarmos, aprendermos essas 
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�¡�����ä��ȱ ��ȱ ����ǰȱ ������������ȱ ������ȱ ��ȱ �����ȱ �ȱ ��������ǰȱ ��ȱ ���������ȱ
����³ä��ȱ��ȱ�������������ȱ�ȱ������ȱ��ȱ�������������ȱ�ȱ��ȱ�������ȱ������ȱ�������ǯ

Ao considerarmos a Arte e a Educação na sua dimensão transformadora, 
criativa, de conhecimento vinculado à forte articulação entre o conceito e a 
técnica, teoria e prática, temos registrado alguns aspectos para a construção de 
uma pedagogia colaborativa, relacional, criativa e transformadora, demarcando, 
���������ǰȱ�ȱ������¦����ȱ��ȱ�������ǰȱ���ȱ����������ȱ�ȱ���ȱ�����Ȭ������������ȱ
���ȱ �����������ȱ ��ȱ ���������ȱ �����������ȱ ��ǰȱ �����ǰȱ ���ȱ ��ȱ �¡�������ȱ
comunitariamente como pulsão para a vida, como é bem o caso das obras de 
����ȱ��ȱ���������ǰȱ����������ǰȱ����ǰȱ�ȱ����������ȱ�����ȱ�������ǰȱ��ȱ���ȱ�������ȱ
formativo, de educação humana.

�����Ȭ��ȱ��ȱ���ȱ����������ȱ���ȱ��ȱ�������ȱ����ȱ�����³¨�ȱ��ȱ���·�������ȱ��ȱ
������ȱ���������¦���ȱ�ȱ���ȱ����·�ȱ�����ȱ����³��ȱ���ȱ������ȱ�ȱ�������³ä��ȱ��ȱ
����ȱ���ȱ�����³¨�ȱ�����à����ȱ��ȱ����ȱ��£��ȱ�����ȱ��Ç���ȱ���¡����ǰȱ��������ȱ��ȱ
Azevedo, Antonieta de Barros, Paulo Freire, Emília Ferreiro, Demerval Saviani, 
�����ȱ ������Ȧ��ǯȱ �ȱ �����ȱ ����·�ȱ ��������ǰȱ �����ȱ ���ȱ ��ȱ �����ȱ ��Ç����ǰȱ ¥�ȱ
����������ȱ���ȱ����������ȱ�ȱ�����ȱǻŗşşŜǼȱ�ȱ�ȱ����ȱ����ȱǻŘŖŗŝǼǰȱ�����ȱ������ǯ

���ȱę�ǰȱ������������ȱ���ȱ�ȱ�����ȱ����������ȱ���ȱ����������ȱǻ���������¤����ȱ
�ȱ���������Ǽȱ���ȱ��������ȱ��ȱ�����³¨�ȱ���ȱ���������ȱ����ǰȱ�����������ȱ�ȱ�����³¨�ȱ
��ȱ�����ǰȱ�������ȱ��������ȱ�ȱ��Ě�¡¨�ȱ�ȱ��ȱ�����ȱ���������ȱ����ȱ����ȱ�ȱ����ȱ
�������ǰȱ���ȱ����ȱ��ȱ����������ȱ��ȱ������ȱ�ȱ��ȱ�³ä��ȱ������������������ȱ��ȱ����ǰȱ
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Línguas e Educação Física. Essas experiências educativas foram precedidas e 
������������ȱ���ȱ������ȱ��ȱ��������ȱ���ȱ�����������ȱ�ȱ �����³¨�ȱ �������ȱ �ȱ
continuada de professores, sustentados numa pedagogia crítica, colaborativa, 
����������ǰȱ��������ȱ�ȱǻ����Ǽ��������������ǯȱ�¡����¹�����ȱ���ȱ��ȱ���������£����ȱ
em atividades de estudo, planejamento, execução e registro de experiências de 
������ȱ������������������ǯȱ����ȱ��������ȱ��ȱ����������ȱ������������ȱ���ȱ��Ě�¡¨�ȱ
aprofundada sobre os limites e as possibilidades da Proposta Curricular 
��ȱ �����Ç���ȱ ��ȱ �������à�����ȱ ǻŘŖŗŜǼǰȱ ���ȱ �������³ä��ȱ ������������ȱ ����ȱ �ȱ
Educação Infantil da Rede Municipal de Ensino de Florianópolis (OCEIMF) 
(2012) e do Currículo da Educação Infantil da Rede Municipal de Ensino de 
Florianópolis (2015), sobre a BNCC (2017). O resultado desse esforço de análise 
e de estudo coletivo proporcionou uma apropriação crítica das normativas e 
���ȱ�����³ä��ȱ����¹�����ȱ��������£����ȱ��ȱ�����£�³¨�ȱ��ȱ��ø�����ȱ����������ȱ
e propostas de ensino.

Ao denunciar a crise, o PEICP também anuncia um campo de possibilidades, 
onde tem lugar a necessidade de uma revolução curricular, cultural, onde 
o reconhecimento da linguagem artística aparece como possibilidade de 
ampliação de repertórios das crianças e de adultos, na educação da sensibilidade, 
��������ȱ���������ȱ�ȱ�����£����ȱ�����ę�����ȱ���ȱ����ȱ��ȱ�¡����¹����ȱ��������ȱ
��ȱ����������ȱ���������ȱ�ȱ���Ç������ȱ���ȱ������£��ȱ�����ȱ��ȱ��������ȱ������ȱ�ȱ
��Ě�¡¨�ȱ���â����ȱ�ȱ��Ç����ȱ�����ȱ�ȱ�����ȱ��ȱ����ȱ���������ǯȱ
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seus reais detentores de direito, assim sendo, os autores assumem toda e 
��������ȱ����������������ȱ�����ȱ�ȱ�����ø��ǰȱ������ȱ�ȱ�ø����ȱ��������ȱ
no livro.

Os autores declaram, em caráter irrevogável e irretratável, estarem 
cientes e de acordo, também, com o uso e distribuição gratuita do livro.
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