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Silvio Nunes Pinto, Sem título (helicóptero), s/d  

  

Fundação Vera Chaves Barcellos  

  

 O Lúdico em Silvio Nunes Pinto 

O Canal do Educador nº 91 tem por tema o lúdico na obra de Silvio Nunes Pinto. Na mostra em 

exibição na Sala dos Pomares, estão expostas pequenas peças de madeira: o tanque, o navio, o 

jipe e o avião caça – que remetem a brinquedos  militares; dentro de um vasto e diverso conjunto de 

obras. Produzidos com riqueza de detalhes, destreza na observação e execução mecânica, os 

trabalhos apresentam elevado apuro formal evidenciado tanto pelas medidas quanto pela precisão 

ergonômica, o que também fica explícito em sua última produção: o jogo de bilhar. 

 

As relações entre o lúdico e a aprendizagem, entre o prazer de jogar e a descoberta do 

conhecimento, também presentes na criação e fruição artística, norteiam esta edição do Canal, que 

traz além de textos e links para pesquisa on-line sobre a temática, dicas de exposições e cursos 

para diversificar as práticas educativas. 

  
  

 



Silvio Nunes Pinto na RBS TV 

Está em veiculação nos intervalos comerciais da  RBS TV, uma campanha que mostra algumas das 

obras da exposição Silvio Nunes Pinto: Ofício e Engenho, mostra organizada por Vera Chaves 

Barcellos e Marcela Tokiwa.  

O vídeo pode ser acessado aqui: [+] http://glo.bo/2dtn71C  

  

Para saber mais 

Walter Benjamin, um das figuras mais relevantes do pensamento moderno ocidental, teceu 

importantes reflexões sobre o lúdico e o brinquedo, a  sua relação com a imagem que a criança cria 

do mundo, bem como a ideia construída pelo adulto na história da cultura, sobre o ato de brincar. 

Saiba mais sobre o assunto, a partir da leitura do artigo Memória, Infância e Brincar em Escritos de 

Walter Benjamin: Cultura Lúdica, Processo de Formação e Prática Docente, das autoras: Claudia 

Ximenez Alves, Marilda da Silva e Paula Ramos de Oliveira. 

  
Acesse aqui: 
[+] http://seer.fclar.unesp.br/iberoamericana/article/view/5000/4149  

  

4º Encontro do Curso de Formação Continuada em Artes  

No dia 22 de outubro, sábado, acontece o 4° Encontro do Curso de Formação Continuada em Artes. 

Ministrada pela historiadora da arte Profª Drª Paula Ramos, do Instituto de Artes da UFRGS, a 

palestra intitulada Cotidiano, Fantasia e Engenho na Arte Popular Brasileira apresentará um 

amplo panorama da produção artística popular feita no Brasil, relacionado ao trabalho de Silvio. O 

encontro promove um intercâmbio de conhecimento entre a esfera acadêmica e escolar. 

A atividade tem entrada franca e é aberta ao público interessado. As inscrições podem ser feitas 

pelo e-mail educativo@fvcb.com ou pelo telefone (51) 8229 - 3031. 

Cotidiano, Fantasia e Engenho na Arte Popular Brasileira 
22/10 sábado 
Horário: 9h às 12h. 
Local: Casa Rural - Calçadão Tapir Rocha, 49, Centro de Viamão - Sede da Secretaria de Educação 
de Viamão/RS.  
  

 

 

 

 

http://glo.bo/2dtn71C
http://seer.fclar.unesp.br/iberoamericana/article/view/5000/4149
mailto:educativo@fvcb.com


Material Educativo | Silvio Nunes Pinto  

O Material Educativo | Silvio Nunes Pinto é constituído por um jogo da memória, cujas peças são 

formadas por imagens dos trabalhos de Silvio. O jogo é uma forma de abordar as transformações 

técnicas e temáticas do artista em relação ao contexto sociocultural de elaborção das obras. Além 

do jogo da memória, integram o material um glossário e sugestões de atividades para sala de aula.  

O Material Educativo será distribuido gratuitamente aos educadores inscritos no Curso de Formação 

Continuada em Artes.  

  

Pesquisas on-line  

 
Mais sobre o brinquedo e o lúdico: 
 
http://www.pucpr.br/eventos/educere/educere2005/anaisEvento/documentos/com/TCCI057.pdf  
http://www.lume.ufrgs.br/handle/10183/49702  
 
  

Dicas do Canal 

Dia 31 de outubro e 1° de novembro de 2016 ocorrerá o Workshop Alimentos Saudáveis para o 

Campo e a Cidade no Campus Central da UFRGS em Porto Alegre. O evento tem como objetivo 

promover o debate, sobre as questões alimentares contemporâneas e o meio rural como o 

fundamento de cidades saudáveis. 

Acesse aqui: 

[+] http://bit.ly/2dQacZd 

  

Exposições em cartaz  

Origem | Retratos de Família no Brasil 

Visitação: de 07 de outubro a 06 de novembro de 2016, Terças-feiras a domingos, das 10h às 19h. 
Onde: MARGS | Salas Negras - Praça da Alfândega, s/n - Centro - Porto Alegre/RS 

Informações: (51) 3227-2311 | www.margs.rs.gov.br  

Página Viva 

Visitação: de 9 de outubro a 27 de novembro, Terças-feiras a domingos, das 10h às 19h. 
Onde: MARGS | Salas Negras - Praça da Alfândega, s/n - Centro - Porto Alegre/RS 

Informações: (51) 3227-2311 | www.margs.rs.gov.br  
  

 

http://www.pucpr.br/eventos/educere/educere2005/anaisEvento/documentos/com/TCCI057.pdf
http://www.lume.ufrgs.br/handle/10183/49702
http://bit.ly/2dQacZd
http://www.margs.rs.gov.br/
http://www.margs.rs.gov.br/


Para se conectar 

FVCB no Facebook 

Curta a página da Fundação Vera Chaves Barcellos no Facebook: www.facebook.com/fvcbarcellos. 
Lá, você encontra novidades da FVCB, além de dicas de exposições, cursos entre outros. 
  

FVCB no Instagram  

Siga as publicações da @FVCB_OFICIAL no instagram. Para vincular suas fotos, acrescente #fvcb . 
  

Depoimentos e Sugestões 

Envie-nos relatos e depoimentos sobre as ações do Programa Educativo da FVCB. Sugestões para 
o Canal do Educador serão muito bem-vindas, para que possamos, cada vez mais, aprimorar nosso 
canal de comunicação.  

  

 

http://www.facebook.com/fvcbarcellos

