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“Verdadeiramente revolucionário 

é o sinal secreto do vindouro, o 

qual fala pelo gesto infantil.”   

           Walter Benjamim 

 

 

 

Por qual caminho trilhamos? Quais caminhos a serem trilhados?  

Para nos levar pelos caminhos do Bairro Rondon em Bahia Blanca, começamos o trabalho 

com as crianças, fazendo oficinas, e a partir dessa convivência deixamos que elas nos 

levassem para conhecer as pessoas e o lugar onde moram.  

 

Em nossa primeira manhã jogamos bola em baixo de um sol de rachar, jogamos futebol tanto 

com o grupo da manhã como com o grupo da tarde. Esse foi o primeiro brinquedo que as 

crianças nos apresentaram, a pelota, como eles chamam a bola.  Esse primeiro contato, 

brincando com as crianças, nos aproximou, criando nossos primeiros laços na comunidade. 

 

A primeira oficina que propusemos foi com o brinquedo que levamos, a Ciranda das Cores, 

que é formada por 12 triângulos de tecidos coloridos, presos a uma vara de  bambu em sua 

base, que se conectam por cordões podendo ser utilizados de diferentes formas, conectados ou 

não, possibilitando variadas formas de brincar. Brincamos com ela de uma brincadeira nova, 

como se fosse uma brincadeira que fazem aqui no Rio de Janeiro, que é brincada com uma 

corda, onde a gente corre com a corda de uma lado pro outro de um campo e a criançada tem 

que passar por baixo, ou por cima, dependendo da altura que vem a corda. As crianças de 

Bahia Blanca conectaram três partes da ciranda e duas delas seguravam nas pontas e vinham 

correndo e as outras crianças vestidas ou não com as outras partes da ciranda vinham e 

passavam por baixo. Aconteceram muitas brincadeiras com os panos da ciranda soltos, ou 

conectados a dois ou três panos, afinal estávamos num campo de futebol, e elas queriam 

colorir todo aquele espaço voando por todos os lados, correndo por cima dos bancos, subindo 

nas traves do gol. Chamaram as bandeiras da ciranda de barrilettes, como eles chamam as 

pipas lá. 
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Continuando as oficinas, passamos o vídeo Marangmotxíngmo Mirang - Das Crianças Ikpeng 

para o mundo, carta-vídeo de crianças indígenas respondendo a outra carta-vídeo realizada 

por crianças de Sierra Maestra. Armamos na sala do projeto Pequenos Sueños uma tela de 

projeção, onde reproduzimos o filme, só que ao invés de olharem para a tela, todas as crianças 

sentaram ao redor da tela do laptop para assistir, e ficavam em cima, pendurados, se apertando 

pelo lado pra ver melhor, elas riam muito quando apareciam os indios pelados, e estavam 

curiosas fazendo muitas perguntas. Esse momento escutando as crianças geraram muitas 

conversas, aprendi mais da lingua deles, o linguajear do proprio povo, e continuando as 

conversas foi possível ver caminhos para o que estaríamos construindo juntos. 

 

Além da Ciranda das Cores e do vídeo também tinhamos um repertório de brinquedos e 

brincadeiras tradicionais do Brasil que serviriam como elementos para aproximar, recordar, 

sensibilizar, despertar, gerar conversas, e possibilitar vermos a manifestação de algo próprio 

daquele lugar, daquele grupo.  

 

Em maio, no curso Capacitacion sobre Educacion popular, niñez y derechos (Capacitação em 

Educação Popular, Infância e Direitos) observamos que o vento é uma característica da cidade 

de Bahia Blanca. Pensei em levar brinquedos para brincar com o vento e brinquedos que 

giram e rodam como o movimento do vento, como por exemplo o corrupio, que é feito com 

um papelão cortado em círculo, onde se faz dois furos bem no meio, passa um único fio pelos 

furos e amarra as pontas, fechando o fio. Para brincar, a criança tem que segurar nas pontas do 

fio e girar, girar, até o fio ficar enrolado. Aí então vai puxar e soltar, até o corrupio pegar o 

ritmo.  O corrupio foi feito com papelão, pois tinhamos observado que era um material 

abundante, ou melhor, é o material que as crianças com quem trabalhamos catam à noite junto 

aos seus pais. Percebi que a utilização desses materiais presentes no local onde moram, era 

uma questão importante para aquele grupo quando fiz um outro brinquedo, e uma das 

educadoras, ao ver as crianças brincando, ficou surpresa com a possibilidade de utilizar em 

suas brincadeiras os materiais que estavam em abundância pelas ruas do Bairro Rodon. Esse 

brinquedo é conhecido aqui no Brasil como vai e vem, e é feito juntando a parte superior de 

duas garrafas PET, e passando dois fios por dentro. Se brinca com duas pessoas, cada uma 

segurando uma ponta dos fios que passaram por dentro da garrafa. Quando uma das crianças 

abre os braços, o objeto feito com as garrafas, vai em direção a outra criança.  
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Observamos também que o território era uma questão que já havia sido levantada pelas 

pessoas que participaram da capacitação. Com relação a isso tinha pensado em algumas 

brincadeiras que marcam o chão, como amarelinha e bola de gude. E coincidentemente num 

outro local onde fomos fazer oficina com as crianças, chamado Sueños de Barriletes as 

crianças nos ensinaram um jogo chamado tejo, que se joga com discos de madeira pintados. 

Inicialmente se risca uma linha no chão e as duplas têm que arremessar um de seus discos, 

quem arremessar mais próximo ao risco começa o jogo. Quem começa, arremessa um disco de 

madeira menor, depois os outros lançam seus discos, cada dupla tem sua cor, e o objetivo é 

tentar jogar o mais próximo do primeiro disco (menor), assim a dupla que jogar mais perto 

ganha.   

  

Voltando ao Bairro Rondon, caminhamos pela vilas onde as crianças moravam, e eles iam 

filmando e tirando fotos das coisas que queriam mostrar de suas vidas, de seus cotidianos, 

suas brincadeiras, os animais que ficam na rua, seus brinquedos, e iam também contando suas 

histórias. Quando começamos a caminhar, perguntei se as crianças brincavam nas ruas e de 

que brincavam. Alguns educadores que estavam conosco pela manhã nos disseram que as 

crianças não brincavam nas ruas, e no caminho tivemos uma surpresa, uma sorte: passamos 

por um grupo de meninos, que estava jogando bolinha de gude na rua, do mesmo modo como 

eu jogava com os meninos da Ladeira da Margarida, localidade da comunidade do Horto no 

Jardim Botânico, Rio de Janeiro; com o mesmo encanto em ver aquelas bilhas brilhando no 

chão de terra, bolinhas brilhando sobre o chão acidentado, correndo, batendo uma na outra, 

jogando a outra longe. Nesse momento vi como era tão importante estar presente com as 

crianças, pois só assim era possível ver que algo se manifestava. E os educadores não viam, 

porque não estavam nas ruas com eles.  

Caminhar com as crianças, correndo pelas ruas, pelas tubulações, saltando os valões, subindo 

em árvores, era colocar crianças e educadores em movimento, movimento que era feito no 

espaço externo e interno. Nesse caminho nós íamos nos construindo, de dentro pra fora e de 

fora pra dentro. Íamos aprendendo a olhar por meio do olhar das crianças, que era revelado 

através do que elas filmavam e fotografavam, estabelecendo uma conversa criadora e 

significativa com esse lugar e isso nos despertava encantamento e beleza. 
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Por meio do olhar e fazer das crianças, pudemos ver que os brinquedos como aqui no Brasil 

continuam sendo criados, expressados, atualizados nos gestos e movimentos das crianças 

enquanto brincam juntas. E nessa invenção e reinvenção do brincar o brinquedo é o próprio 

corpo, livre no espaço, sendo sempre desafiado na interação com o próprio lugar.  

 

Agradeço as crianças por me recordarem de que o mais importante, o essencial para se estar 

trabalhando com um grupo, independente da idade, da língua que se fala é a qualidade de 

nossa presença. Brincar, brincar, brincar... Confiar no que vai se transformar daquele 

encontro, confiar na qualidade daquele instante e dar tempo para ver o que vai acontecer. 

  

 


