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Introdução 

A experiência de intercâmbio entre pesquisadores do CIESPI - Centro Internacional de 

Estudos e Pesquisas sobre a Infância, Rio de Janeiro/RJ, Brasil, com a Universidad Del Sur, 

na cidade de Bahia Blanca/Argentina, possibilitou inúmeras interações e surpresas. A primeira 

delas foi a constatação de que a diferença de idiomas não se constituiu em uma barreira, 

apresentando-se como um importante canal de comunicação que partiu do  desejo de estar 

junto, de trocar experiências e aproximar cotidianos, e da curiosidade pelas sonoridades, 

semelhanças e também diferenças entre as duas línguas latinas. As palavras pronunciadas sem 

pressa e a busca de diferentes construções de frases que recorriam a sinônimos e antônimos, 

acompanhados de gestuais esclarecedores, foram um marco aproximador, tornando-se um 

jogo entre hermanos de países vizinhos. Um segundo destaque, já não uma surpresa, foram os 

brinquedos e o brincar, característicos da cultura da infância, como uma linguagem singular, 

agregadora e alegre, que atravessa tempo e espaço. 

 

Bahia Blanca  

Para uma melhor compreensão dos processos vivenciados, faz-se necessária uma breve 

descrição da cidade de Bahia Blanca. Uma cidade plana, no sul da Argentina, em processo de 

desertificação. O vento é uma característica permanente, companheiro de todas as horas. A 

falta de chuva e a escassez de água se impõem aos moradores. Nuvens amareladas de areia se 

mostram algumas vezes no céu sempre azul. A chuva, que não chegava há tempos, nos 

brindou com algumas gotas comparadas às chuvas dos trópicos. 

Ruas quase vazias, usadas somente como passagem de um local a outro: da escola para 

casa; para a universidade; para o clube; para o trabalho. Realidade que se faz notar com 

estranheza por brasileiros cariocas acostumados à rua como um espaço de convivência, 

observação e diversão. O frio e o vento são a primeira resposta a essa característica. 

Cidade litorânea, o mar é inacessível devido a forte poluição causada por grandes 

empresas, a Petrobras entre elas. Cidade portuária e militar, a população esteve sempre a 

mercê de grandes tensões como nos tempos da ditadura militar e da guerra das Malvinas. 

Episódios e contextos de medo que esvaziaram as ruas, utilizadas em outros tempos  para 

brincar e conviver, levaram a população a internalizar essa imposição e esse temor. 
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Bahia Blanca é constituída por uma população nascida no local, e por imigrantes  

argentinos de várias regiões do país, bem como por bolivianos, chilenos e ciganos em busca 

de melhores oportunidades, que  habitam as áreas mais pobres da cidade.   

À noite pode-se ouvir o trotar de cavalos e a passagem de carroças de catadores de 

lixo, que percorrem as ruas da cidade em busca principalmente de papelão. É comum observa 

crianças a acompanharem seus pais e irmãos mais velhos noite adentro.  

Nós, pesquisadores brasileiros trouxemos de lá muitas perguntas e inquietações: Onde 

e quando brincam as crianças, especialmente as que vivem em condições de pobreza? 

Tivemos como resposta a escola, as  sedes dos projetos sociais e as casas. Crianças não podem 

ou não devem brincar na rua. O que significa para essas crianças atravessar a cidade 

completamente vazia no silêncio da noite? Crianças que precisam dormir e brincar, e não 

trabalhar. Crianças que precisam descansar para estudar. Entretanto, de forma contrastante, 

surge uma outra questão: Que sensações podem habitar o imaginário de uma criança ao serem 

levadas pelo trotar do cavalo e pelo vazio das ruas? Ouvir as crianças, conhecer seus sonhos, 

medos, encantamentos, desejos, percepções e leituras de mundo é nosso caminho de pesquisa 

e estudo. 

Cabe destacar que os cães, sempre em alerta e em bandos, são os “donos das ruas”; 

noite e dia transitam seguindo os passantes, entrando na universidade e nas escolas, lançando-

se nos pneus de carros, motos e bicicletas aos latidos  e rosnadelas.  O que será que tanto 

farejam? 

  

Cicerones anfitriões   

 A equipe composta por três pesquisadores brasileiros foi recebida por educadores 

sociais e coordenadores que trabalham junto à municipalidade, em projetos denominados 

“Pequeños sueños” e “Sueños de barriletes”, na intenção de erradicar o trabalho infantil e 

minimizar a evasão escolar. Igualmente atuam em articulação com a universidade e com 

diferentes instituições comprometidas com a Lei 13 298 sobre os Direitos das Crianças e 

Adolescentes da província de Buenos Aires, que encontra muitas similaridades com a Lei 

brasileira 8069/90 (Estatuto da Criança e do Adolescente).  
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Junto aos educadores tivemos a oportunidade de trocar materiais e experiências. 

Dentre os materiais mostrados a nós, encontra-se um livreto com desenhos e escritos das 

crianças. 

“Mi sueño es que camino com mis hermanos por un bosque. Encontramos un lugar 

donde escavamos un tesoro com uma paca naranja. Dentro del cofre hay uma gran espada 

com colores brillantes y punta plateada. Mirando bien adentro descubrimos muchas colores y 

nos dimos cuenta que ahi estaban los sueños de todas las personas que enpezaban a salir de 

alli para hacerse realidad.” (Sasha, 10 anios) 

Nesse encontro de latinidades as crianças foram nossos mais especiais anfitriões e 

cicerones nos mostrando suas brincadeiras e os bairros onde habitam, e nos cercando com 

perguntas sobre o Brasil e o Rio de Janeiro. Nós fomos como arautos de brasilidades. 

 

Brinquedos e brincadeiras   

 
Dois países com a mesma paixão pelo futebol. Muitas troças de lado a lado. Foi com a 

pelota nos pés que a comunicação fluiu mais entre os meninos.  

Já as meninas gostavam de conversar, contar casos e filmes assistidos na TV. Um dos 

lugares onde gostam mais de estar é ao lado da gruta da santa. Ali contam e ouvem  histórias. 

Correr, pular (corda e elástico), escalar (traves de futebol e árvores), girar; sentidos 

aguçados; movimentos de interação com o mundo, com o ar, com o desafio; corpo em 

crescimento e descobertas. 

 A Ciranda das Cores, brinquedo formado por doze triângulos de panos coloridos 

fixados em uma ripa de bambu, representou nosso brincar brasileiro cheio de diversidade e 

versatilidade. Soltos ou enrolados nos bambus, viraram casa, estrela, armadilha ou barriletes 

(pipa). Barriletes ao vento, corremos de um lado a outro, nos equilibramos em traves, e 

encenamos histórias.   

 Houve também espaço para a confecção de brinquedos com garrafa de plástico  (Vai e 

Vem) e papelão com barbante (currupio). Brinquedos de movimento e giro.   

 Brinquedos e brincadeiras desvendam cada um em sua singularidade; mostram o lugar, 

seu povo, suas paixões; canal de comunicação e espaço compartilhamento. 

 Com educadores sociais e professores tivemos a oportunidade, no seminário 

Educacion popular, niñez y derechos, realizado em maio, de experimentar as intensidades que  
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os objetos guardam. Sugerimos que cada um escolhesse três objetos: um que representasse 

Bahia Blanca, outro uma pessoa importante em sua vida, e um terceiro sua infância. 

Carregados de significados, os objetos despertaram histórias de vida a serem partilhadas. Em 

outubro, os brinquedos e brincadeiras, sempre em (re)invenções, irmanaram brasileiros e 

argentinos, adultos e crianças, para além de distâncias e fronteiras. No encontro de outubro 

conhecemos os jogos que confeccionam para estimular conversas e aprendizagens; folheamos 

livros, admiramos fotos e assistimos vídeo.  

  

A avó 

 A participação da família é sempre um desafio. Pais e mães observam, mas não se 

chegam nem mesmo quando convidados. Alguns sorriem, outros se afastam.  Uma abuela, 

que trabalhava como merendeira na sede do projeto Pequeños Sueños, é uma referência. 

Presença constante, ela se encantou com a possibilidade de estar com brasileiros e de assistir a 

um vídeo que foca um cotidiano indígena. Trocou receitas culinárias e presenteou a todos com 

quitute local. 

 

Diferenças e desafios 

O filme Marangmotxíngmo Mirang - Das Crianças Ikpeng para o mundo, carta-vídeo 

de crianças indígenas respondendo a outra carta-vídeo realizada por crianças de Sierra 

Maestra, foi mostrado para o grupo de crianças e educadores sob o olhar atento e curioso da 

abuela. Neste vídeo as crianças indígenas mostram seu cotidiano, sua aldeia, suas 

brincadeiras, seus brinquedos, seus familiares, sua festa. O tempo de exibição foi repleto de 

curiosidades.  

A primeira curiosidade, para a equipe de pesquisadores, foi o interesse das crianças 

pelo lap-top. A atenção de muitos não estava no telão e sim na telinha. Acercaram-se de 

Vicente, o pesquisador brasileiro que estava operando o equipamento, e ficaram ali com as 

imagens bem próximas.  Optaram pelo calor afetuoso e pela proximidade da imagem, mesmo 

que pequena, para poderem estar juntos ao pesquisador e ao equipamento de  onde a imagem 

saía.  
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As demais curiosidades giraram em torno das diferenças culturais: nudez, pinturas de 

rosto, música ritual, língua. As armas apresentadas em seu processo de criação e manuseadas 

pelos meninos indígenas despertaram bastante as atenções.  

Após o vídeo e as conversas, o desafio estava na organização de dois grupos de 

crianças, de idades diferentes, para que mostrassem, no dia seguinte, o lugar onde vivem. 

Diante de um terreno árido, com casas pobres e grandes descampados, a primeira observação 

feita por um dos meninos foi: Mas não temos nada para mostrar, o que filmaremos?  

 

 

Câmera na mão 

Estimulados a caminharem pelas ruas mostrando sua vida e o lugar onde moram,  

foram entregues celulares, filmadora e câmera digital. O alumbramento e o encantamento com 

a tecnologia e com a possibilidade de registrar o que quisessem, fez com que meninos e 

meninas, a partir de orientações básicas para o manuseio,  começassem a correr e a se espalhar 

pelas ruas e espaços abertos. De um lado a outro, redescobriram o lugar onde vivem através 

das lentes que possibilitavam aproximações e distanciamentos, focos e embaçamentos. O 

mundo de ponta cabeça; olhar singular que aponta para desconstruções, reconstruções, 

resignificações e reconhecimento. 

Os ângulos encontrados para registros foram variados. As escolhas do que filmar 

foram muitas. Filmavam acocorados, buscando frestas e nesgas através de muros, focavam 

pequenas plantas e excremento de animais. Guardavam imagens  ao atravessarem manilhas e 

pularem valas. Em um local com um “parquinho” com brinquedos sem manutenção, um dos 

grupos manifestou seu desejo de praça cuidada e ampliada. A fábrica abandonada de onde 

brota água ressurgente e mui caliente mereceu destaque e explicações. O trilho do trem em 

direção a distâncias no espaço e no tempo, e um imponente cavalo branco amarrado no muro 

da fábrica como uma imagem saída de livro de aventuras por lugares fantásticos, constam 

desse conjunto de tomadas captadas pelas lentes e olhares de meninos e meninas.  
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Cultura, educação e latinidade  

Dessa experiência entre dois países, duas cidades e duas universidades latinas, fica 

como ponto focal a parceria de profissionais pela garantia de direitos, e o desejo de 

visibilidade e de fortalecimento desse processo tendo a cultura como conectora. 

Diretoras e coordenadoras da Escola Ezequiel Martinez Estrada UNS, em reunião com 

os pesquisadores, propuseram a revitalização do espaço da ludoteca, em 2011, a partir das 

metodologias desenvolvidas pelo CIESPI / PUC-Rio e pelo Departamento de Design / PUC-

Rio. A proposta foi delineada após a reflexão e a sedimentação de conceitos e processos 

apresentados pelos pesquisadores e vivenciados pelos participantes, durante o seminário 

Educacion popular, niñez y derechos, realizado em maio. Para o encaminhamento dessa 

proposta está em curso a formalização da parceria entre a Pontifícia Universidade Católica do 

Rio de Janeiro (PUC-Rio), Brasil, e a Universidad Del Sur de Bahia Blanca, Argentina. 

Posteriormente, a articulação para a viabilização da proposta será conduzida pelo CIESPI, 

pelo Departamento de Design da PUC-Rio e pelo Departamento de Economia da Universidad 

Del Sur. 

Uma outra possibilidade, com interessante potencial, é a revitalização do espaço 

cultural El Castillo Amarillo localizado na Villa Harding Green, uma das poucas áreas ainda 

verde e menos árida onde as crianças brincam em contato com a natureza. Nessa direção 

algumas conversas estão sendo conduzidas.  

 

 

Visitas ao Brasil: Contrapartidas como conexões culturais 

Em novembro de 2010, a Prof. Maria Belém Noceti esteve no Rio de Janeiro. Na 

ocasião, participou de um encontro no CIESPI - Centro Internacional de Estudos e Pesquisas 

sobre a Infância  e propôs pessoalmente à direção do Centro a efetuação de um convênio com 

a Universidad del Sur. 

Ainda no Rio, em dezembro, a professora e os pesquisadores do CIESPI participaram 

da Festa das 30 Luas, evento cultural organizado pelo Ponto de Cultura TEAR 

(http://www.institutotear.org.br/), realizado no Museu da República. Entre cantorias, 

brincadeiras, rodas e teatro, o momento permitiu uma troca cultural onde foram ensinadas, às 

crianças e aos jovens brincantes do Ponto de Cultura Centro de Cultura e Educação Lúdica da 

Rocinha, cantigas de roda e histórias cantadas-contadas em Bahia Blanca. 
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Em Maio de 2011, os pesquisadores brasileiros receberam no Rio de Janeiro um grupo 

de sete professoras da Escola Ezequiel Martinez Estrada UNS e da Universidad del Sur que 

vieram ao Brasil conhecer projetos culturais parceiros do CIESPI, Pontos de Cultura e Pontos 

de Memória, e dar os primeiros passos para a estruturação e viabilização das propostas 

idealizadas em 2010 – a revitalização da ludoteca da escola, a revitalização do Castello 

Amarillo, a expansão do LUDIBUS. 

Entre as visitas destacam-se: exposição Brinquedo: Mensageiro das Infâncias 

(http://www.museus.gov.br/revista/brinquedo-o-mensageiro-das-infancias-em-mostra-na-puc-

rio/); Ponto de Memória Museu do Horto (museu@amahor.org.br); Ponto de Cultura Centro 

de Cultura e Educação Lúdica da Rocinha (http://rocinhaludica.blogspot.com/); Ponto de 

Cultura Centro Cultural A história que eu conto (http://ahistoriaqueeuconto.wordpress.com/); 

Centro Cultural Caixa de Surpresas; Ponto de Cultura Jongo de Pinheiral 

(http://pirpim.org/pinheiral/saiba-mais-sobre-o-ponto-de-cultura-jongo-de-pinheiral-jongo-de-

pinheiral/); Ponto de Cultura PIM - Programa de Integração pela Música (http://www.pim-

org.com/); IBRAM – Instituto Brasileiro de Museus (http://www.museus.gov.br/).  

A professora Maria Belém Noceti participou também como palestrante do Seminário 

Internacional Crianças e Adolescentes com Direitos Violados: Panorama Latino-Americano, 

(http://www.ciespi.org.br/cgi/cgilua.exe/sys/start.htm?sid=8&infoid=170) realizado pelo 

CIESPI em convênio com a PUC-Rio.  

 

 

 

 

 

  
 
 

 


