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Relatório sobre o evento  

Juegos e Juguetes en Latinoamerica: Experiências Interculturales 

 

Este relatório tem como propósito descrever as atividades desenvolvidas a partir do 

Edital Intercâmbio n. 1/2010 da Secretaria de Fomento e Incentivo à Cultura do Ministério da 

Cultura. Tais atividades foram integrantes e realizadas pelo Centro Internacional de Estudos e 

Pesquisas sobre a Infância (CIESPI em convênio com a PUC-Rio) a partir do convite do 

Departamento de Economia da Universidad Nacional del Sur (UNS), na cidade Bahia Blanca, 

Argentina, entre os dias 24 a 30 de outubro de 2010.  

Para tanto, foi organizado pela UNS – Universidad Del Sur o Seminário Juegos e 

Juguetes: experiencias interculturales en America Latina, voltado a profissionais da 

instituição Sueño Barrilete que atua junto a crianças e adolescentes de localidades da baixa 

renda na referida cidade.  

O convite da Instituição promotora foi direcionado ao intercâmbio/vivência das 

metodologias desenvolvidas pelo CIESPI durante os últimos anos, abordando técnicas de 

mapeamento das atividades culturais já existentes, bem como na construção de brinquedos, 

jogos e brincadeiras a partir das histórias trazidas por crianças, adolescentes e suas famílias no 

Brasil. Ao levar a experiência acumulada pelo CIESPI buscamos estimular os profissionais a 

partirem da riqueza cultural encontrada na localidade e construir com o público infanto-

juvenil seus próprios brinquedos, valorizando e compartilhando as suas histórias.  

A cooperação entre as duas instituições visou o intercâmbio entre os dois países, 

ressaltando as semelhanças e diferenças na realidade destes povos, com enfoque especial nas 

expressões culturais que marcam a vida de criança e no adolescente. O brincar passou a ser o 

elo entre o Brasil e a Argentina, ligando-nos através das nossas histórias, músicas, brinquedos, 

palavras, em suma, em sua nossas experiências individuais e coletivas.  

Porém, o brincar não é entendido por nós apenas como a soma destas experiências 

fundamentais para o desenvolvimento da criança, do jovem, do adulto e do idoso. Ele nos 

permite visualizar os valores compartilhados, produzindo e reproduzindo o mundo em nossa 

volta, nos constituindo e conferindo uma identidade enquanto grupo, enquanto nação. Desse 

modo, ele também nos possibilita a compreensão das relações sociais instituídas em 

determinados contextos e como podemos transformá-las. O brincar também é político.  
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É neste sentido que relacionamos o brincar e a política pública. Partimos do pressusposto que 

ele é um direito e, assim como os outros,  deve ser garantido. Mesmo que as crianças 

brinquem sem refletir que estão exercendo um direito, é preciso que a família, a sociedade do 

Estado propiciem as condiçoes para que ele se efetive.  

  As ações desenvolvidas neste intercâmbio nos levaram a pensar como as violações dos 

direitos das crianças e dos adolescentes podem impedir ou ameaçar o exercício deste direito 

como, por exemplo, o trabalho infantil, as violências que difiultam o brincar ao céu aberto, no 

seu direito de ir e vir, entre outros ainda presente nas duas realidades. Vejamos como as 

atividades realizadas propiciaram estas discussões, bem como evidenciaram o potencial do 

brincar para a superaçào de tais violações.  

Nosso primeiro dia em Bahia Blanca foi marcado pelo intercâmbio entre as 

experiências de trabalho da equipe do CIESPI e dos educadores sociais de Sueno de Barrillete 

com as crianças, além de construirmos conjuntamente a proposta para as atividades desta 

semana.  Iniciamos a oficina presenciando como os educadores planejavam e desenvolviam 

suas ações e como as crianças participavam das mesmas. Cabe ressaltar que nesta observação 

participante nossa intenção não era de apontar falhas ou propor um modo correto de atuar, 

mas de identificarmos as semelhanças e diferenças entre as nossas práticas. 

 Após esta aproximaçào inicial propusemos ao grupo local algumas atividades durante 

esta semana de trabalho, baseada na utilização de alguns brinquedos e livros levados pela 

equipe do Brasil e no emprego de alguns equipamentos como filmadora e máquinas 

fotográficas.  

Neste momento inicial também pudemos discutir sobre as condiçöes de vida das 

crianças, jovens e suas famílias atendidas pelo projeto. Identificamos vários pontos em 

comum como nosso trabalho, mesmo guardando as suas especificidades, que nos mostraram 

como a violação de certos direitos traz impactos direto, principalmente no direito de brincar. 

Entre eles, podemos destacar a necessidade de muitos precisarem trabalhar e/ou acompanhar 

os seus pais na coleta de papelão (chamado de cartões) durante as noites.  

Como em muitas localidades do Rio de Janeiro onde atuamos, a violência também está 

presente na vida dos moradores do Bairro Rondon, mesmo que de forma distinta. Isto foi 

colocado pelos educadores como um dos principais problemas para a circulação livre pelas 

ruas e a sua consequente apropriação das crianças no espaço público, limitando o ato de 

brincar. Para os educadores, muitos pais levam seus filhos para a instituição por considerá-la  
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como um dos poucos lugares seguros e que podem oferecer atividades complementares no 

contraturno escolar.  

 Partindo desta realidade vivenciada pelas famílias em Bairro Rondon é que optamos 

pela construção das atividades e não por um trabalho com metodologia fechada a  ser aplicado 

como um modelo em qualquer localidade.  

  Bahia Blanca tem uma população constituída por argentinos de várias regiões do país, 

bem como de bolivianos, chilenos que chegaram à cidade em busca de trabalho, além de 

ciganos que em sua maioria habitam as áreas mais pobres da cidade. A nossa participação se 

propôs a estimular as vivências sociais e culturais de uma nação que agrega e mescla culturas 

de diversas etnias e realidades sociais, assim como no caso Brasileiro. 

 O entendimento deste contexto é fundamental também para a construção ações que 

façam e tenham real significado para a sua populaçào, bem como para a  formulação de 

políticas e práticas que venham a fortalecer as potencialidades locais e proteger as crianças e 

adolescentes com seus direitos violados e/ou ameaçados. Quando estávamos em Sueno 

Barrilete, por exemplo, um menino nos mostrou um brinquedo que havia construido. Tinha a 

forma de daquilo que chamam de “carro” (veículo utilizado para a coleta do papelão), onde 

possivelmente trabalhava com sua família.   Mesmo que este carro possa representar um 

instrumento laboral, através da construção de um brinquedo é possível (re) significar a história 

desta criança, sem desconsiderá-la na construção de outras possibilidades. 

 Cabe ressaltar que tais atividades ocorreram com dois grupos de educadores, já que 

atuam divididos em dois turnos. Percebemos que mesmo seguindo as mesmas atividades a 

forma de trabalhar com as crianças são relativamente diferentes. No turno da manhà os 

profissionais estabelecem atividades mais dirigidas e com menor espaço de criação em 

conjunto com as crianças (que são mais novas), diferernte do turno da tarde.   

 Passamos a apresentar alguns dos brinquedos levados por nós, como eles foram 

construidos a partir da experiência e participaçãao de várias pessoas. Entre eles mencionamos 

um específico “batizado”de Ciranda1.  Porém, em nenum momento foi ensinado como  se  

                                                 
1 A Ciranda das cores (brinquedo composto por doze partes triangulares coloridas que se conectam e 
desconectam por cordões) foi criada na comunidade do Horto, localizada na zona sul do Rio de Janeiro, a partir 
da convivência com o ambiente, as crianças e a dinamizadora da Brinquedoteca Volante do Horto, através do 
projeto Rede Brincar e Aprender. Esse brinquedo-ciranda já circulou em muitas escolas, creches, pátios, ruas, 
cidades e estados brasileiros. Pela sua forma singular e instigadora, despertou, em cada local, diferentes formas 
de brincar em sintonia com as realidades, contextos e características de cada grupo visitado. Ampliar essa 
itinerância por países latino-americanos abre perspectivas de comunicação.  
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brincava com ela (até mesmo porque não há uma forma de se brincar com ela). Dessa forma, 

nossa proposta não consistiu na simples reprodução de técnicas de confecção dos brinquedos, 

mas em demonstrar a partir da experiência brasileira como os objetos contêm histórias, 

sentidos e sentimentos e que podem ser compartilhados por todos aqueles que brincam. 

Rapidamente as crainças ganharam o campo fora da instituição onde as crianças 

puseram-se a correr, com sua multiplicidade de cores. Nas brincadeiras realizadas durantes 

estes dias em Bahia Blanca era notável o envolvimento dos educadores, que também criavam 

novos sentidos em conjunto com as crianças da Ciranda e de outros brinquedos construidos 

coletivamente. 

Após este trabalho, propusemos a exposição da Carta-vídeo Marangmotxíngmo 

Mirang - Das Crianças Ikpeng para o mundo (http://www.videonasaldeias.org.br/), que 

apresenta o modo de vida de crianças indígenas, seus afazeres, os brinquedos que constroem, a 

pesca e o banho no rio. A partir dele passamos a tentar ouvir das crianças de Bahia Blanca, o 

que faziam em seu dia a dia, principalmente suas brincadeiras, histórias e músicas. A proposta 

era que elas pudessem também apresentar uma “resposta” às crianças indígenas, destacando 

como  é viver naquele lugar.  

 Para tanto, lançamos mãos de recursos tecnológicos para que pudessem retratar os 

locais que gostariam de apresentar. Tanto no período da manhã quanto da tarde saimos todos, 

percorrendo as ruas daquele bairro, fazendo pequenos vídeos. Este processo permitiu a todos, 

inclusive os educadores sociais, a conhecer lugares onde as crianças brincam, mesmo que 

fosse dito que elas não ficavam pelas ruas. Buscamos não interferir em momento nenhum, 

seguindo os seus passos pelos caminhos indentificados pelas crianças como os mais 

significativos.  Esta atividade permitiu que reconhecessemos potencialidades no local onde, 

para nós, não viamos nada ou pouca coisa, além mato, trilho desativados do trem, fábrica 

abandonada, entre outras coisas. 

 Em um determinado momento uma das meninas pediu para que fosse filmada.  

Estávamos em um praça, que parecia abandonada, com alguns poucos brinquedos em mau 

estado de conservação. Quando estava sendo filmada, e sem a influência de nenhum dos 

educadores, ela fez um pedido para a prefeitura para que pudusse reformar o espaço, já que 

connsiderava muito importante para as crianças locais que não possuem outro lugar para 

brincarem. Neste momento as outras crianças se juntaram à filmagem, reforçando a 

reivindicação. 
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Este pequeno exemplo ilustra a possibilidade de propiciar a liberdade de criação para estas e 

todas as crianças, um sinal claro de como o exercício da cidadania pode ocorrer de forma 

espontânea. Muitas vezes  tentamos estabelecer metodologias de participaçào infanto-juvenil, 

baseada na perspectiva adultocêntrica, desconsiderando o potencial e o desejo do público 

envolvido. O brincar, assim, pode, além do caráter lúdico, educativo, formativo, apontar para 

a construção de políticas.  

 Em um dos dias passamos a dialogar com outras crianças que participam do projeto 

Sueno de Barriletes em sua sede, no centro da cidade, bem como os educadores. Lá pudemos 

conhecer outros jogos que nos foram ensinados por elas e também apresentamos brincadeiras 

realizadas pelo Brasil. O interesse de ambas as partes era evidente, desde a diferença no 

idioma, as expressões culturais e o conhecimento de novos jogos.  

 Em outro dia fomos convidados a conhecer um espaço cultural, conhecido como 

Castillo Amarillo, administrado pela prefeitra,  em outra região da cidade. Lá o trabalho ainda 

estava em seu começo, mas já era possível visualizar as crianças que tomavam as ruas como 

um espaço aberto para as suas brincadeiras. Deste contato resultou o interesse em 

compartilharmos nossas experiências com os profissionais que lá atuam, principalmente no 

trabalho desenvolvido pelo Centro Lúdico da Rocinha  e demais iniciativas dos Pontos de 

Cultura. Foram inúmeras reuniões para apresentamos a riqueza deste trabalho, além de 

vislumbrarmos o estabelecimento de uma cooperação que venha  a construir uma proposta 

similar em Bahia Blanca.  

Podemos dizer que a troca com os diversos profissionais propiciou um mapeamento 

das diversas expressões culturais existentes em Bahia Blanca, a partir das aproximações 

visualizadas com as que foram apresentadas sobre o Brasil. Além disso, os educadores sociais 

compartilharam as atividades lúdicas que já desenvolvem com crianças e adolescentes.  

 

Alguns dos Resultados deste intercâmbio  

 

Ainda nesta semana e a partir do forte vínculo estabelecido com os educadores, foi 

criado um blog para que pudéssmos continuar trocando as experiências desenvolvidas e 

mantendo-nos em diálogo constante. Ele pode ser acessado pelo endereço 

jugarybrincar.blogspot.com. Além disso, um dos integrantes do nosso grupo foi convidado 

para ajudar na reformulação de uma brinquedoteca e biblioteca na escola vinculada a 

Universidad del Sur, previsto para julho de 2011.   
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Aprendemos que a cooperação entre os países não pode ser vista apenas no campo 

econômico, como tantas vezes é noticiado. É necessário que a integração do Mercosul passe 

também pela construção de laços culturais entre os povos da América Latina. Sentimos que 

este foi um dos primeiros passos para aproximar o Brasil e a Argentina e, quiça, com outros 

países latinoamericanos.   

Outro passo se deu em abril de 2011, quando educadores sociais, professores e 

representantes  do Espaço Cultural estiveram no Rio de Janeiro para conhecer e apresentar 

seus trabalhos em diversas instituições. Entre elas destacamos o Centro Lúdico da Rocinha, o 

CIESPI, Centro Cultural A História que Eu Conto, Centro Cultural Caixa de Surpresa, Ponto 

de Cultura Jongo de Pinheiral, além de visitas em museus como o Museu do Horto, Museu do 

Pontal, Ponto de Cultura PIM – Programa de Integração pela Música.  Reuniões também 

foram realizadas junto com a coordenação do IBRAM, tendo em vista a possibilidade de 

diálogo para a confecção de uma proposta nos moldes do Ponto de Fronteira.  

A responsável pelo convênio da Universidad del Sur, professora Maria Belén Nocetti, 

também participou no dia 28 de abril do Seminário Internacional Crianças e Adolescentes 

com Direitos Violados: Panorama Latino-Americano, realizado pelo CIESPI em convênio 

com a PUC-Rio.   Na ocasião foi possível debatermos indicadores e políticas para a infância 

nos dois países, com a presença de estudantes, pesquisadores, educadores sociais e demais 

interessados.  Também está em elaboração um curso sobre os avanços e desafios dos direitos 

das crianças e adolescentes que envolverá o Brasil, Argentina e México. A proposta estará 

diretamente relacionada à importância das relações interculturais na construção de uma 

América Latina mais justa e igualitária. 

Este intercâmbio nos sinaliza para um caminho frutífero que se abre a nossa frente, 

mostrando que temos muito ainda para construir conjuntamente entre os dois países.  

 

  

 

 

 

 

 

 

 
 


