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Entre junho e julho de 2013, o Itaú Cultural abrigou a Ocupação Mário
de Andrade, revelando a pouco conhecida atividade de gestor cultural
do escritor modernista. Tão prudente, cuidadosa e surpreendente como
sua literatura, a atuação de Mário à frente do Departamento de Cultura
do município de São Paulo, dos anos 1935 a 1938, foi um marco para
a cultura nacional que deixou uma rica história e diversas proposições
para repensar a atuação pública no âmbito cultural.
Entre essas proposições estão os parques infantis, mantidos pelo
Departamento de Cultura para os filhos dos operários. Destacamos
essa atividade, sobretudo, por ela estar fundamentada no respeito
à criança e na preocupação em oferecer a esse público assistência
à educação e à cultura – questões presentes também no trabalho
mantido pelo Itaú Cultural e, ainda e sempre, necessárias.
A curadora da Ocupação, Silvana Rubino, nos provoca em seu texto
com a pergunta: “Sem livros seríamos nós modernos?” Mário sabia que
não. E sabia também que um trabalho sério e verdadeiro com os filhos
dos operários, grande parte estrangeiros vistos com medo e distância
pela burguesia da cidade, traria folhas, flores e frutos.
Esta publicação amplia o objetivo da exposição. Os desenhos
produzidos pelas crianças nos parques infantis, os elegantes registros
fotográficos desse cotidiano feitos por Benedito Junqueira “B. J.”
Duarte (1910-1995) e a narrativa das pesquisadoras convidam o leitor
a conhecer mais de Mário de Andrade e a pensar a infância e suas
delicadezas.
Assim como a Ocupação Mário de Andrade, o livro integra as atividades
do programa Observatório Itaú Cultural, que, desde 2006, cria espaços
de reflexão sobre gestão cultural – sendo ele próprio espelho da atuação
e da história do instituto no contexto da sociedade brasileira.
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O modernista professor
Silvana Rubino

Conhecemos bem o escritor Mário de Andrade. Ele nos legou livros
fundadores e poemas inquietantes e promoveu uma semana de arte em
1922 que pretendia, quase na marra, apresentar a modernidade à cidade
de São Paulo. Mário, contudo, era também professor de música, e os
alunos do Conservatório Musical de São Paulo dele se recordam como
um professor e tanto: paciente e exigente.
O promotor da cultura que ele veio a ser entre 1935 e 1938 incorporou
esses dois aspectos de Mário de Andrade: o artista de vanguarda e o
professor dedicado.
A cidade de São Paulo não conhecia nesse momento nada parecido
com a política cultural que ele e sua equipe implantaram: bibliotecas,
discoteca, pesquisas, inquéritos, concertos, preocupações com o
patrimônio histórico. A cidade vinha crescendo desde a virada do
século e sofrendo planos urbanos, mas na educação tais mudanças
não se fizeram acompanhar. Assim, quando em 1935 o prefeito Fabio
Prado empossou o escritor como diretor do Departamento de Cultura,
o desafio foi grande: tratava-se de educar uma cidade. Sem livros
seríamos nós modernos? Sem conhecer música, sem refletir sobre
nosso folclore e nosso patrimônio? Se a ideia de modernidade remete
a uma ruptura com a tradição – ao menos com tradições indesejáveis
–, no caso de São Paulo tratava-se de romper com uma tradição de
desassistência à educação e à cultura, com uma sociedade em que
poucos tinham acesso à escola e ao conhecimento de bens culturais.
O mapa no alto mostra a
localização dos bairros operários.
Ao lado, o estudo parcial da
distribuição das nacionalidades
dos pais dos alunos dos grupos
escolares da cidade, desenvolvido
a partir das famílias que
frequentavam os parques.

Nessa “Pauliceia desvairada”, a novidade era uma classe operária de origem
estrangeira, que tinha outros costumes, mobilizava outros conhecimentos,
falava outros línguas e reivindicava seus direitos. Olhada com preconceito
por diversos setores das elites paulistanas, e com temor – afinal, entre os
costumes que trouxe incluía-se a greve! Mas quem eram essas pessoas? O
Departamento de Cultura coordenou diversos inquéritos buscando saber
quem eram, como viviam, que idioma falavam, o que comiam. E seus filhos
deveriam ter um apoio educativo e de recreação.

Os parques infantis voltavam-se para os filhos dos trabalhadores.
A proposta era que pais e mães pudessem trabalhar com sossego
sabendo que suas crianças estavam assistidas com esporte, canto,
alimentação, assistência odontológica e diversas atividades. Não era um
espaço escolar, pois atendia crianças a partir de 3 anos. Era um espaço
complementar à educação formal, e as crianças nem sequer eram
separadas em classes por idade. Era um espaço para brincar, para estar,
tomar sol, fazer bagunça na piscina e mesmo “ficar à toa”. E de atividades
artísticas. Mário tinha profundo apreço pelo desenho infantil: mandava
comprar bons materiais para as crianças, dava instruções às professoras,
guardava os desenhos com zelo. Em alguns, vislumbrava possíveis
futuros artistas.
Claro que tudo isso era também um modo de conhecer esses
estrangeiros, essa classe trabalhadora, pois cada criança era portadora
da cultura de sua classe e de sua origem étnica. Era do mesmo modo
uma oportunidade de “abrasileirá-los” com práticas como cantos e
danças folclóricas.
Olhando a partir de nossa sensibilidade atual, alguns aspectos dos
parques infantis podem parecer curiosos. A disciplina, as filas para as
atividades podem soar excessivas se comparadas às escolas infantis
atuais. A ênfase em atividades vindas do folclore pode sugerir um
excessivo nacionalismo. Mas não custa lembrar que eram espaços
infantis públicos, gratuitos e voltados para as camadas populares e em
bairros operários, o que por si só era uma ousadia na São Paulo de então.
O que seria um projeto semelhante hoje? O próprio Mário escreveu
que “passado é lição para se meditar, não para se reproduzir”. O desafio
de um espaço educacional não escolar seria outro para nossos dias, mas,
se a ousadia do projeto pudesse ser retomada e atualizada, seria uma
justa homenagem ao professor modernista.
Silvana Rubino é antropóloga e doutora em ciências sociais pela Universidade Estadual de
Campinas (Unicamp), onde é docente do Departamento de História, e assinou a curadoria da
Ocupação Mário de Andrade.

Folclore, desenho, colagem, modelagem, muitas
manifestações artísticas compunham as principais
atividades dos parques, que juntamente com o
estímulo a leitura exercitavam os sentidos das
crianças, desenvolvendo o intelecto.

Mário e os parques infantis:
antes e além da pesquisa
Luísa Valentini

A concepção e as atividades dos parques infantis na gestão de Mário
de Andrade são um caso exemplar para observarmos duas grandes
marcas de suas atividades como homem público.
A primeira delas – que não se restringe à figura de Mário, aplicandose a toda uma geração do pensamento social e político no Brasil – é a
estruturação das atividades do Estado a partir de uma íntima ligação entre
pesquisa, difusão cultural e intervenção social, talvez inédita no Brasil até
então. Instaurava-se um modelo verdadeiramente moderno de gestão
pública, embasado no pensamento científico e na estatística.
No Departamento de Cultura, essas conexões se fizeram na sua
Divisão de Documentação Histórica e Social, que estava encarregada
de elaborar metodologias para análises sociais na cidade de São Paulo,
realizar estudos aplicando essas metodologias, orientar e monitorar a
ação pública e constituir uma memória da cidade, que atravessava uma
significativa transformação desde o final do século XIX.
Os parques infantis são um caso exemplar dessa concepção da ação
estatal. Do ponto de vista dos gestores/pesquisadores/pensadores que se
reuniram no Departamento, esses espaços constituíam ao mesmo tempo
um laboratório social ideal e espaços de ação estratégica na cidade.
Afinal, as crianças que para eles afluíam eram uma boa amostra para o
mapeamento da população paulistana, suas características e condições
de vida, e como futuros cidadãos elas eram um alvo preferencial da
modelagem da população da nova cidade que emergia do fluxo
imigratório e da industrialização.
Em outras palavras, além da intenção de instaurar uma pedagogia
inovadora, os parques permitiram a realização de estudos
dimensionando a distribuição das diferentes colônias de imigrantes
na cidade, as interações entre essas colônias e entre elas e com os
brasileiros de origem, a prevalência de doenças, como a tuberculose,

e mapear os diferentes perfis socioeconômicos dos paulistanos. E se
o observador atual não pode deixar de admirar a minúcia e o rigor
da investigação, tampouco lhe escapa que as crianças e a população
que elas representam são pensadas nessas pesquisas sobretudo como
amostra e objeto da observação científica.
A outra marca de Mário de Andrade, funcionário público – esta mais
pessoal e subversiva –, era a de incorporar ao modelo geral de cada
projeto horizontes pessoais, ora perseguidos por ele individualmente
e à parte das ações gerais, ora formulados como norteadores para as
atividades dos outros envolvidos na execução de uma política. Esses
temas de interesse pessoal sempre tinham no horizonte a concepção do
ser humano como sujeito de sentimento e de expressão – dois aspectos
para ele inextricáveis da ideia de cultura.
No caso dos parques infantis, estas linhas de fuga diziam respeito à
conformação da nacionalidade brasileira por meio do estudo e da
difusão do folclore e a uma teorização sobre a atividade artística por
meio do estudo de desenhos infantis. Assim foi que as instrutoras dos
parques orientaram os filhos dos imigrantes na execução das danças
dramáticas do Nordeste que tanto o interessavam e comoviam, como a
Nau Catarineta. E assim, também, foi que Mário realizou – com fundos
de seu próprio ordenado – um grande concurso de desenhos infantis,
visando promover e qualificar as atividades artísticas nos parques e
alimentar uma coleção pessoal destinada a estudos sobre a evolução da
expressão artística na vida do indivíduo.
Nessas iniciativas mais pessoais se revela o artista e professor, antes e
além de funcionário público, que foi Mário de Andrade. E o mestreartista Mário nos ensina, ainda hoje, o valor da arte em toda atividade de
ciência ou de política ao mostrar como, indo além de uma concepção
de pesquisa ou de política pública como relação entre sujeito e objeto,
podemos qualificar o experimento social.
Luísa Valentini é integrante da equipe de pesquisa da Ocupação Mário de Andrade. Mestre em
antropologia social pela USP.

A assistência médica e distribuição
de leite e frutas eram diários nos
cuidados com as crianças, além
do estímulo às atividades físicas,
banho de sol e relaxamento no
final do período.

Mário de Andrade, infância e arte:
inventividade e políticas públicas
para infância em São Paulo
Márcia Gobbi

Os jogos, as músicas, as danças e os festivais
completavam o programa da recreação. A
educação social, o estímulo ao bom convívio
coletivo, era outro ponto relevante no projeto.

Mário de Andrade em muitos dos contos que compõem sua obra
literária narra situações vividas de diversas maneiras por crianças em
suas diferentes faixas etárias. Vislumbra-se com isso a presença de um
homem que, em suas tantas facetas, apresenta a infância brasileira em
seus aspectos lúdicos, em seus direitos e as crianças como falantes,
atores sociais. Com isso, temos a criação dos parques infantis, entre
tantas outras realizações do Mário poeta e diretor do Departamento de
Cultura da cidade de São Paulo, entre 1935 e 1938. Falar dos parques
infantis de Mário de Andrade é falar da história da educação infantil da
cidade de São Paulo e de uma belíssima parte da história da educação
infantil no Brasil. Estavam diretamente relacionados com a preocupação
voltada para o operariado paulistano e, consequentemente, com a
infância dos filhos destes operários, sem esquecer da cidade de São
Paulo que exigia – e exige – uma estreita relação entre crianças, adultos
e espaços públicos, em que todos possam apropriar-se deles em suas
dinâmicas dimensões. Os parques infantis funcionavam em tempo
integral. Atendiam crianças a partir dos 3 até os 12 anos de idade numa
proposta de convivência entre meninos e meninas em amplos espaços,
vivendo a complexidade da infância, o que nos é tão caro.
Outro aspecto bastante relevante para compreender os parques
infantis é a presença cotidiana de diferentes manifestações artísticas:
escultura, pintura, recorte, dança, teatro. Mário de Andrade, em uma
carta escrita para Henriqueta Lisboa, na década de 1940, afirmava:
“Você já pensou que a arte, como a religião, como a política, a medicina
ou a eletricidade, é uma ocupação, uma realização cotidiana?...
Mas afirmo, se faço arte é no exercício de um direito de vida” Ao
criar os parques infantis, ele materializa, em certa medida, essa sua
preocupação e enseja em várias das propostas para esse lugar que as
manifestações artísticas estejam garantidas também para as crianças.

Essas dimensões artísticas nos parques infantis é uma ação política,
é um ato político. Ele cria um concurso de desenhos entre os três
parques: Ipiranga, Parque da Lapa e o Parque Dom Pedro. E torna-se
um colecionador de desenhos infantis, entre 1926 a 1941. Ao longo
de sua vida, compõe uma coleção com mais de 2 mil desenhos. Vale
ressaltar, compondo uma coleção de desenhos de crianças ao lado
de outras de tantos artistas e peças variadas oriundas de diferentes
culturas.
Mário chamava a atenção para a relação de escuta e olhar sensíveis,
de atenção e rigor, que as professoras deveriam ter para com as
crianças em momentos de brincadeiras, de recolha de desenhos, das
diferentes atividades existentes nos parques infantis. Ele inaugura uma
proposta de espaço coletivo e público de educação não escolarizante
para crianças pequenas em que o corpo inteiro poderia encontrar-se
disponível ao mundo das descobertas e distintas experiências.
Quanto aos desenhos, essa linguagem fez parte tão importante na
vida de Mário de Andrade que o tomou no desejo de colecionar
e, ao mesmo tempo, não parar de desenhar – aspecto ainda
pouco conhecido em sua vida. Suas pesquisas preocupadas com
essa expressão plástica infelizmente não chegaram a cabo, porém
os apontamentos e reflexões existentes são bastante fecundos,
originais, permitindo-nos pensar sobre diferentes possibilidades de
compreensão dos desenhos criados por meninas e meninos, desde
bem pequenos, em que não apenas os aspectos psíquicos encontramse presentes, como os sociais, culturais e artísticos. Nos parques
infantis ressaltava que as professoras não poderiam participar de forma
enfática ou ter uma presença muito grande naquilo que as crianças
estavam desenhando, ao que elas, em grande medida, respondiam
escrevendo no verso dos desenhos: “Foi respeitada a expressão
da criança quando ela disse que fez”. Para observá-los, Mário cria
uma forma de estudo que poderia ser chamada de etnografia dos
desenhos, que pode ser observada espalhada em seus escritos, de
modo não sistematizado. Procura conhecer e revelar os traçados,
assuntos, cores, formas de ocupar o espaço do papel, associa –
em especial naqueles criados nos parques infantis – idade, sexo,

nacionalidade de quem os fez, o que lhe permitia inferências pertinentes
e curiosas quanto a essa manifestação plástica. Os desenhos eram
concebidos também como soluções pessoais das crianças, o que
lhes conferia então o aspecto autoral. Considerar a obra de Mário de
Andrade naquilo que ele propõe sobre os desenhos é maravilhar-se e
acreditar em meninas e meninos em lugares também da infância, em
que possam ser consideradas em sua inteireza.
Márcia Gobbi é graduada em ciências sociais pela FFLCH/USP, doutora em educação pela
Universidade Estadual de Campinas (Unicamp) e professora do departamento de metodologia de
ensino e educação comparada da Universidade de São Paulo (FE/USP).

memória

“São Paulo quer-se bonita e higiênica
para que o viajante não venha mais
encontrar nela, apenas sapo, gripe e
solidão. Os grotões transformaram-se em
jardins cortados a meio pelas avenidas
e pela sombra dos viadutos. Não há
mais sapo. Nos jardins encontrareis
recintos fechados com instrutoras,
dentistas, educadoras sanitárias dentro.
São os parques infantis onde as crianças
proletárias se socializam aprendendo
nos brinquedos o cooperativismo e a
consciência do homem social.”
Mário de Andrade, Hora do Brasil, 25 janeiro 1935.

desenhos

“O que me agrada principalmente
na tão complexa natureza
do desenho, é o seu caráter
infinitamente sutil, de ser
ao mesmo tempo uma
transitoriedade e uma sabedoria.
O desenho fala, chega mesmo a
ser muito mais uma espécie de
escritura, uma caligrafia.”
Mário de Andrade, “Do desenho”, 19XX.
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