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Quem não lembra do elegante senhor de cabelos brancos, sorriso largo e
simpático, gestos suaves, mãos mágicas, apresentando sua coleção de
brinquedos (em 1977 já eram mais de 60!) para as crianças pequenas nas
escolas?

Na UFSC, para as crianças do Núcleo de Desenvolvimento Infantil, no
hall do Básico, lotado de jovens universitários, horas de encantamento foram
propiciadas por aquele “vovô” de momento, vestido a caráter (colorido, mas
discreto), apresentador de bilboquês, diabolôs, piões, cinco-marias (ou seis
ou sete, havia de vários tipos), cavalinhos de bambu, bolas de meia,
trapezistas, rodas-de-aro, bolinhas de sabão, matracas, ioiôs, caleidoscópios,
e por aí vai...

Como esquecer das crianças assistindo, encantadas, atendendo à
chamada para experimentar o brinquedo e a criativa algazarra do final para
ver como se fazia, borboleteantes em volta do apresentador?

Tranquilo, seu Aldo atendia a todos, com a calma que só os muitos anos
bem vividos podem propiciar.

Outra lembrança, talvez presenciada por mais pessoas, era aquele
senhor sentado num banquinho nos acostamentos de alguma via só
descoberto quando se chegava perto, desenhando suas aquarelas.

Imperturbável (ponto positivo de uma iniciante surdez), isolava-se dos
barulhos de motores que nos idos 80 e 90 percorriam as já barulhentas ruas
de Florianópolis. Isolado em sua arte, contracenava com a esfuziante energia
de seu trato com os brinquedos de antigamente.

Nesses momentos, parecia menino que sabe o que faz, impregnava o
ambiente com a magia que os que sabem e sentem possuem. A destreza
demonstrada nessas ocasiões, fruto de exercícios contínuos, revelava a
vitalidade de um craque nas diferentes artes do brincar.

A coleção de brinquedos doada ao Museu da Escola Catarinense é o
testemunho vivo destas lembranças inesquecíveis.

Esses seus brinquedos revelam hoje as características de uma expressão
da cultura lúdica popular da Ilha de Santa Catarina.

A generosa presença desta coleção permite não só guardar os sonhos de
uma época e de sua gente, como rememorar tempos que ainda estão entre
nós, revelados na materialidade de objetos construídos por mãos, coração e
mente que se perpetuam, que ficaram eternos.

–

Apresentação

Telma Anita Piacentini
Pesquisadora e Artista Plástica
Campeche, março de 2008



Aviãozinho - em papelão colado,
nas cores vermelha e branca.
Aviãozinho -

Aviãozinho - em palitos de picolé colados,
sem pintura.
Aviãozinho -

Ioiô - de plástico, nas cores amarela e branca,
com desenho de um pássaro azul, acionado
por barbante.

Ioiô -

Ioiô - em madeira, decorado com entalhes
circulares, acionado por barbante.
Ioiô -

Pião - objeto cônico, em madeira, com ponta de
metal que o faz girar, acionado com fieira.
Pião -

Carrinho de carretel - pedaço de vela, palito
de bambu e borracha, fixados em um carretel
de madeira.

Carrinho de carretel -



Bola de meia - confeccionada com meia
social masculina azul, costurada e preenchida
com tecido.

Bola de meia -

Bolinhas “bate-bate” - brinquedo em plástico azul e verde, acionado
por barbante e engate.
Bolinhas “bate-bate”

Bolinha cativa - em madeira com flores pintadas em vermelho e
folhas em verde, formato de gangorra e bolinha presa por fio de algodão.
Bolinha cativa -

Locomotiva - confeccionado com palitos de picolé colados em
papelão, sem pintura.
Locomotiva -

Locomotiva - em papel e papelão, nas cores amarela e azul;
partes coladas e grampeadas.
Locomotiva -

Bola de meia - confeccionada com meia de
nylon marrom, costurada e preenchida com
retalhos coloridos.

Bola de meia -

Chapa - brinquedo de ferro, formato de arco,
gancho com base em madeira
Chapa -



Reco-reco - instrumento musical de bambu, com trinta
pequenas aberturas esculpidas.

Obs.: A peça do acervo não possui lasca,
criada com recurso digital.

Reco-reco -

Reco-reco - instrumento musical de bambu, com duas
aberturas laterais e doze pequenas aberturas
esculpidas; acompanham barbante e casca de bambu.

Reco-reco -

Diabolô - brinquedo em madeira, com formato de dois
cones unidos, dois bastões e barbante.
Diabolô -

Galinha-na-roda - brinquedo em madeira recortada e torneada,
com fios e pedaços de algodão coloridos, grãos de milho
de pipoca; galinhas com pescoço articulado.

Galinha-na-roda -

Chocalho - brinquedo em madeira e tampinhas de metal
presas uma em frente à outra; emitem som.
Chocalho -



Bolinhas de gude e boca - em vidro de cores variadas;
suporte em madeira, com pequeno furo no centro, chamado boca.
Bolinhas de gude e boca -

Raquete - objeto confeccionado com meia de nylon marrom
e armação circular em metal.
Raquete -

Corrupio - confeccionado com botão de roupa
e fio de algodão.
Corrupio -

Hélice - composto de hélice de plástico
e carretel de madeira.

Hélice -

Carrinho carrossel - objeto em madeira tingida nas cores rosa
e verde e partes pregadas.

Carrinho carrossel -



Seis-marias - jogo composto por cinco saquinhos costurados em
tecido verde-musgo e preenchidos com arroz.
Seis-marias -

Matraca -brinquedo de caixinha e palito de fósforo,
dispositivo em borracha amarela.
Matraca -

Estilingue - objeto em madeira, formato de forquilha,
com tiras de borracha e pedaço de pelica.
Estilingue -

Compressor - objeto confeccionado com lata de leite
em pó, arame e barbante.
Compressor -

Carrinho compressor - objeto confeccionado com três
latas de leite em pó, arame e barbante.
Carrinho compressor -



Catavento - em papel branco, preso com alfinete em cabo
de madeira.
Catavento -

Catavento - composição em papel colorido em um dos lados,
preso com alfinete em cabo de madeira
Catavento -

Peteca comercial - penas coloridas presas em base
acolchoada de material sintético, nas cores preta e cinza.
Peteca comercial -

Peteca comercial - penas coloridas, presas em base
acolchoada de material sintético, nas cores preta e marrom.
Peteca comercial -

Peteca - peteca em palha de milho, base preenchida com algodão.Peteca -



Caminhão - em madeira recortada e pregada;
acompanha barbante de algodão.
Caminhão -

Xanxeta - conjunto de moedas, acompanhado
de potinho de plástico que serve para guardá-las.
Xanxeta -

Máquina fotográfica - composto por uma caixinha de fósforos, com
recorte de revista na parte interna.
Máquina fotográfica -

Iá-iá - volume de papel envolto por fio de algodão
em forma de rede, acompanha barbante
de algodão enrolado.

Iá-iá -

Piorra - em madeira circular com base pontiaguda
que permite girar.
Piorra -

Bolinha de sabão - brinquedo composto de potinho
de plástico para colocar água e sabão e armação
em metal para dar forma à bolha.

Bolinha de sabão -



Apito - industrializado, em plástico vermelho, formato de corneta.Apito -

Apito - industrializado, em metal, formato cilíndrico, com argola na parte superior.Apito -

Apito - industrializado, em plástico azul, formato de pássaro; possui
reservatório para água.
Apito -

Apito - em madeira, com duas aberturas laterais e uma superior.Apito -

Apito - industrializado, em plástico preto avermelhado; a sonorização é provocada
por uma bolinha existente no interior.
Apito -

Apito - industrializado, em plástico branco e lateral laranja; a sonorização é
provocada por uma bolinha existente no interior.
Apito -

Apito - industrializado, em plástico amarelo e lateral laranja; a sonorização é
provocada por uma bolinha existente no interior.
Apito -

Gaita de boca - industrializada, em plástico
amarelo e branco, com adesivo de ursinho colado
no lado branco.

Gaita de boca -



Trapezista - boneco em madeira, com membros
articulados, braços presos em fio que permite
movimento quando as bases do trapézio
são acionadas.

Trapezista -

Pé-de-lata - confeccionado com duas  latas de leite em pó,
forradas com papel de cor laranja e fio de algodão preso
ao fundo das latas por um nó.

Pé-de-lata -

Telefone com fio - dois rolinhos de papel higiênico
forrados com plástico vermelho, acompanhados
de suporte em papelão azul colado em cada
extremidade onde um fio de algodão é preso.

Telefone com fio -

Balão - em papel branco, formato dobradura.Balão -

Volante de automóvel - tampa de panela em
alumínio que assume forma de volante de automóvel.
Volante de automóvel -



Pombinha que bate asas - em madeira recortada, tingida nas cores
amarela e vermelha, partes articuladas com borracha, prego e arame.
Obs.: A peça do acervo não possui o cabo, que fica encaixado na parte
superior, criado com recurso digital

Pombinha que bate asas -

Boneca de pano - em tecido e retalhos, costurada à mão,
olhos e boca alinhavados.

Boneca de pano -

Bilboquê - em lata de alumínio sem pintura, barbante e cabo de madeira.Bilboquê -

Bilboquê - em nó de bambu, madeira e barbante, formato
cilíndrico; sem pintura.
Bilboquê -

Bilboquê - em madeira envernizada, formato cônico;
corpo e cabo ornados com uma listra e base de apoio.
Bilboquê -

Bilboquê - em madeira envernizada, formato circular;
cabo ornado com uma listra e cabo de apoio.
Bilboquê -



Caixinhas de fósforos - caixinhas comuns que se
transformam em objetos e móveis.
Caixinhas de fósforos

Violão - objeto musical em madeira
com partes coladas e fios de metal.
Violão -

Sem nome - objeto musical em madeira,
plástico e fibra.
Sem nome -

Oricongo - objeto musical em madeira
e coco envernizados; fios de metal.
Oricongo -



Atleta, educador, advogado, artista
plástico e restaurador, Aldo João Nunes
nasceu em Florianópolis em junho de
1925; notabilizou-se pela seriedade
com que conduziu as atividades a que
se propôs. Ao longo da sua vida
profissional, revelou-se também um
defensor das tradições da cultura
açoriana e da conservação, restauração
e recuperação de obras de arte.

Viveu sua infância e juventude no
centro de Florianópolis, onde
imperavam as brincadeiras de rua e as
próprias crianças faziam seus
brinquedos, como o boi de mamão, o
carrinho de quatro rodas, a bola de
mão, a pandorga, o bilboquê de lata, os
carrinhos de madeira e de lata, e tantos
outros. Observador da natureza e das
mudanças que a cidade ia sofrendo ao
longo de sua existência, registrava-as
metodicamente em suas aquarelas e
desenhos realizados “in loco”. Assim,
deixou riquíssimo trabalho, que

registra vários aspectos urbanísticos e arquitetônicos de Florianópolis da
segunda metade do século passado, como a Volta ao Morro da Cruz, o Perfil
da Costeira e as Esquinas de Florianópolis.

Voltado não só às artes, mas à ludicidade das criações infantis, resgatou e
construiu também muitos brinquedos “feitos à mão”, que em poucas
ocasiões apresentou ao público, travestido, para alegria de todos, em negro
palhaço.

Talvez pouco conhecido por tal perspectiva, foi, sem dúvida, um espectador
da história da ilha. Sua sensibilidade contribuiu para captar e preservar a
beleza das coisas simples.

Adriano Vieira Nunes
“Filho”

Aldo Nunes
(1925 - 09/08/2004)
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