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O Projeto

O Projeto Rede Brincar e Aprender, tendo a arte-educação como suporte, 
atua em quatro comunidades localizadas na Zona Sul do Rio de Janeiro: 
Mangueira de Botafogo, Santa Marta, Horto e Rocinha. E tem como 
objetivo: valorizar o brincar no dia – a – dia da comunidade contribuindo 
para a formação solidária e harmoniosa da criança.

Ao buscarmos uma imagem que mostre visualmente a essência estrutural 
do projeto, temos no rizoma, raíz característica de um bambuzal, um belo 
exemplo. O rizoma não possui um único centro gerador de mudas. Como 
no rizoma, o projeto tem em diferentes núcleos, um sistema gerador de 
ações. As ramificações formam-se no rizoma permanentemente. Como 
no Rizoma, o projeto ramifica suas parcerias, amplia seu alcance de forma 
individual e coletiva. O rizoma torna-se cada vez mais forte quanto mais 
ramificações têm. Percebe-se no projeto Rede Brincar e Aprender raízes que 
se fortalecem a cada pessoa que passa a fazer parte dessa rede. O rizoma 
necessita do contato humano com técnica e conhecimento para fortalecê-lo. 
No Rede, os vínculos são criados e conquistados a partir da relação afetiva 
que se forma a partir uma convivência permeada pelo respeito às diferenças. 
Basta um pequeno broto de rizoma na terra para fazer brotar um frondoso 
bambuzal. Gestos cotidianos, muitas vezes entendidos como pequenos 
gestos, são essência para o projeto tornar-se grande no sentido humano e 
solidário.

A proposta para 2005

No final de 2004 nos encontramos para escrever uma proposta para 2005, 
a partir das experiências que havíamos tido no Horto, e no Mangueira de 
Botafogo. Nos propusemos a dar continuidade na construção de objetos que 
dessem suporte às atividades dos dinamizadores, como feito com a Joana no 
Horto no ano anterior, ampliando para os outros 3 pólos de ação do Rede 
Brincar e Aprender; além de realizar oficinas com os brinquedos construídos 
nas 4 comunidades onde o projeto atua.

A partir da experiência no desenvolvimento da “ciranda das cores”, vimos 
que o brinquedo manifestava características da Joana e do lugar onde 
surgiu, e nos perguntamos, então, como seria isso nos outros pólos de 
ação. Acreditamos, que as experimentações e usos dos brinquedos durante 
o processo de construção dos mesmos e nas oficinas, poderiam dar um 
conjunto de respostas singulares a cada lugar, a forma como cada grupo 
funciona. E a reflexão sobre o entendimento dessas respostas poderia gerar 
um retrato de como são os grupos dinamizados pelo projeto Rede Brincar e 
Aprender, reforçando a crença de que existe uma linha que é comum, mas os 
espaços de convivência fazem com que elas aconteçam de forma diferente. 
Porque as pessoas são diferentes, os lugares são diferentes, as histórias são 
diferentes, mas ao mesmo tempo, são iguais.

Esse relatório apresenta as vivências durante esse ano de 2005 nas quatro 
comunidades, e tudo que foi gerado durante esse processo.



As manifestações de cada lugar

Segundo o geógrafo Milton Santos; “A cada lugar geográfico concreto, corresponde 
a cada momento a um conjunto de técnicas e de instrumentos de trabalho, resultado de 
uma combinação específica que também é historicamente determinada”.

Para contar a história dos processos vividos na construção dos brinquedos, 
na convivência com os dinamizadores e com as coordenadoras Nathercia 
e Isabella, vamos apresentar as singularidades de cada dinamizador, de 
cada espaço. Depois os relatos de cada oficina realizada com a Ciranda das 
Cores e o Arco-íris, pois os outros dois objetos, avental e barangandeira 
só terminaram de ser construídos no final do ano. Concluindo, vamos 
contar o que vimos de singular nos trabalhos realizados nas brinquedotecas 
coordenados pela Nathercia, e nos trabalhos realizados nas bibliotecas 
coordenados pela Isabella. Ao fim, vamos amarrando e costurando o que há 
de comum entre eles, de que forma isso se realiza dentro do projeto. Qual a 
linha, a intenção, que permeia e norteia todas as ações desse projeto.

Utilizamos a metodologia de design participativo, metodologia desenvolvida 
por professores pesquisadores do Departamento de Artes e Design da 
PUC- RIO, onde o objeto é resultado da convivência num espaço, junto a 
um intercessor trabalhando com um grupo em plena atividade.  
Essa metodologia se fez durante todo o processo “viva”, tinha um 
planejamento inicial, mas também se fazia de imprevistos e desafios.

“Que caminho é esse por onde seguimos? É um caminho pulsante que se faz a cada passo, 
a cada pulsar; que invade nossos sentidos nos instigando a rir, a chorar, a pensar, a 
(re)inventar, ... 
Como traduzir o mergulho? Como traduzir tantas sensações? Como traduzir o turbilhão 
de imagens? Como traduzir o eco das lembranças, a saudade, as lágrimas, os gestos, a 
descoberta, os silêncios, a algazarra, o prazer de estar? 
Desafio mais do que bom porque é intenso, múltiplo e brincante como a vida”. 
Nathercia.



 

CIRANDA DAS CORES

Brinquedoteca Volante 

Horto



Ao mesmo tempo em que as oficinas eram realizadas, estávamos 
acompanhando o trabalho da dinamizadora Joana D’Arc, nos dois 
colégios onde leva a Brinquedoteca; DEPSI e Julia Kubitschek. Além 
disso, Joana também realiza as brincadeiras no quintal de sua casa, 
na ladeira da Margarida, para as crianças da localidade que quiserem 
participar.

Na Escola, Joana trabalha em parceria com Vivian, professora do 
DEPSI, alternando as propostas das brincadeiras. Nas datas festivas, 
acompanhamos o dia do índio e o dia das mães no DEPSI, onde foram 
feitos colares e presentes para as mães, ambos com materiais recicláveis 
(sucatas) ou outros alternativos (macarrão). As demais brincadeiras se 
adaptam ao espaço físico, ao número de crianças e à faixa etária das 
mesmas.

Acompanhamos a leitura de histórias (contos de fadas) e o teatro nas 
duas escolas. 

O começo Já na Escola Julia K., a Joana fica com as crianças no pátio externo, bastante 
amplo. Por isso ela levou o brinquedo pára-quedas, para as crianças 
sentarem em cima e ficarem reunidas, enquanto ela lia a história de João 
e Maria. O Teatro de Fantoches foi representado pelas filhas de uma 
professora, Marina e Daniela, que ajudaram a Joana. A história era narrada 
por um cd e os bonecos utilizados eram da Joana.

O pára-quedas é um círculo de pano dividido em mais ou menos dez 
pedaços (como uma pizza), e cada pedaço possui estampas e cores 
diferentes. A Joana faz diversas brincadeiras com ele, como:
- Brincadeira do mar
Cada criança segura em um lugar da borda do círculo e todas sacodem ao 
mesmo tempo, imitando as ondas do mar. Algumas crianças entram em 
baixo como se fosse uma onda; depois trocam com as outras.
- Brincadeira do urso
Fazendo a mesma onda com as crianças segurando na borda, a Joana joga 
um ursinho de pelúcia no centro do círculo, que é jogado para o alto pelas 
crianças, sem deixá-lo sair do espaço do pano, e cair no chão.

A Joana também utiliza outros brinquedos mais livres, onde as crianças 
podem brincar sem uma condução da brincadeira, como: bambôle, corda 
para pular, bolas de gude, papel e lápis para colorir.

No DEPSI, as crianças são 
maiores e a escola tem mais 
recursos, no entanto, o espaço 
físico é menor. A  história do 
lobo mau foi contada através 
de um cd, dentro da sala de 
aula (multimídia). Já o teatro foi 
representado por eles mesmos e 
apresentado para todo o colégio 
no pátio, com fantasias da própria 
escola. 



- Sentado no lugar misturando amarelo e vermelho
- No Caxinguelê, outras coisas se contrói
- Quando nós arrumarmos tesoura, recortamos
- História para próxima vez
- Observando céu de chuva, ih! Guarda Chuva
- Ainda vamos participar do pique-pega
- Brincar me lembra escola primária
- Gostei daquele sapato, ótimo
- Dei livro pra turma
- Atirei fogo de baixo
- Amigo também joga vôlei
- Meu Deus, acordou mas ficou no ônibus
- Trouxe isso: amarelinha e bola de gude
- Poxa, formigas e cachorro grande
- Coloca jogos, giz e brinquedos junto da escada
- roda a corda bem baixo
- Então mãe, como que era a barraca
- Também dá para ver, lindo balde
- Mora com o gigante
- Pequena coleção cheia de cobra, sapo, tatu, borboletinha, sapinho
- Qual é o nome do seu namorado
- Rápido, liga o telefone senão é guerra
- Sabe, faltaram 15 dias para trabalhar lá porque depois desmanchou
- De repente conto história mesmo
- História na roda é legal
- Não soltar as mãos
- Brincar de pique-esconde na casa da avó
- Obedecendo encosta a ponta do pincel e pinta
- Acabou, tchau, obrigada
- Foi a peça inteira do tabuleiro
- Meu filho agora garanto chover
- Amor maior
- Bom ter cabeça molhada
- Árvore, atalho, no mato, no espaço
- Canta letra, toma um copinho
- Só na sala para terminarem o carrinho

Jogo de palavras

Através da participação e observação nas atividades realizadas pela Joana, 
foram coletadas palavras utilizadas por ela durante o seu trabalho e fora 
dele. Essas palavras foram escritas separadamente em pedaços de papéis 

e entregues a ela aleatoriamente, 
todas juntas em um só bolo.Foi 
pedido a ela que as arrumasse.

A partir da forma dada por ela ao conjunto de palavras entregues foram 
feitas as seguintes frases:

- Cheio de caracol, né.
- Meninos, batam na porta
- Rapidinho gente, tá bagunça
- Achou o tempo da música
- Tênis preto sujou
- Primeiro fantoche fantasiar de chapeuzinho vermelho
- Esperando o pano dele secar
- Legal, senta até decidir
- Lavar mão, banho e virar lixo
- O que vocês têm aqui
- Assim tá bom, todo mundo vai fazer argila
- Pera-aí, eu já volto para conversar
- Emprestar barcos, carros, bicicleta, boneca, princesa e bambolê
- Brincar batata-quente, pintinho, bambolê, boneca e princesa
- Cuidado, devagar, mais barata
- Ela assinou sozinha
- 1, 2, 3 rabo de gato



- Muito silêncio aí no refeitório
- Professora desenha, divide e organiza as cores
- Conheço a Brinquedoteca, recreadora nova no jardim
- Jogar e brincar com cuidado
- Primeiro roda então joga
- Roda cheia de mãos
- Fantasias o brinquedo com as mãos
- Senta no Pano

Dessas frases, ela escolheu:
 
- Cheio de caracol, né.
- Rapidinho gente vamos arrumar, porque está bagunça
- Achou o tempo da música
- Primeiro vamos brincar com os fantoche e depois vamos nos fantasiar de 
chapeuzinho vermelho
- Assim tá bom, todo mundo vai fazer argila
- Emprestar barcos, carros, bicicleta, boneca, princesa e bambolê
- Vamos brincar de batata-quente, pintinho amarelinho, bambolê, boneca e 
princesa
- 1, 2, 3 rabo de gato
- Sentado no lugar misturando amarelo e vermelho
- No Caxinguelê, outras coisas se contrói
- Quando nós arrumarmos tesoura, recortamos as figuras da revista
- História para próxima vez
- Ainda vamos participar do pique-pega
- Brincar me lembra escola primária
- Dei livro pra turma
- Amigo também joga vôlei
- Trouxe isso para brincar com vocês: amarelinha e bola de gude
- Também dá para ver, lindo balde
- Pequena coleção cheia de cobra, sapo, tatu, borboletinha, sapinho
- Qual é o nome do seu namorado
- De repente conto história mesmo
- Ouvir história na roda é legal
- Não soltar as mãos

- Brincar de pique-esconde na casa da avó
- Acabou, tchau, obrigada
- Foi a peça inteira do tabuleiro
- Amor maior
- Só na sala para terminarem o carrinho
- A professora vai desenhar, dividir e organizar as cores para que todos 
possam brincar
- Jogar e brincar com cuidado
- Primeiro roda então joga
- Roda cheia de mãos
- Podemos fantasiar o brinquedo com as mãos
- Senta no Pano

A partir dessas frases, onde ela acrescentou outras palavras, fizemos mais 3 
frases:

- Vamos brincar de batata quente, recortar, contar história, pintinho 
amarelinho, princesa, bambolê, argila, pintar, pique- pega, pique esconde, 
fantoche, fantasiar, boneca, roda, amarelinha, bola de gude, barcos, bicicleta.
- Vamos brincar para lembrar a escola primária.
- Vamos brincar e depois arrumar a bagunça.

Onde foi possível identificar seu objetivo na brinquedoteca: “ Vamos 
brincar.” 



Primeiros experimentos

Foi levado um primeiro grupo de experimentos, a partir do objetivo. 
Os objetos estavam associados às brincadeiras de infância da Joana e às 
atividades realizadas por ela nas escolas. Sendo eles:
- Círculo grande de ripas de bambu 
- Círculo pequeno de ripas de bambu 
- Lona
- Fantasias
- Giz
- Barquinhos de papel
- Vara de pescar
- 3 ripas soltas de bambu
- Mangueira
- Placas de diferentes tamanhos 
com o objetivo escrito
- Laço de ripa de bambu
- Barbante

Resultado:
 “As fantasias roubaram a cena”. Joana

A Joana optou por deixar as crianças 
escolherem os objetos que queriam brincar. 
Os tecidos coloridos, as saias e os círculos 
de bambu atraíram mais as crianças. Os 
experimentos foram utilizados para vestir, 
como fantasias.  

“A linda Rosa Juvenil
Vivia alegre no seu lar
Um dia veio a bruxa má
E adormeceu a Rosa assim, bem 
assim, bem assim
E o tempo correu a passar
E o mato cresceu ao redor
Um dia veio um belo rei
E despertou a Rosa assim, bem 
assim, bem assim
E os dois puseram-se a dançar”

Segundos Experimentos

A partir do resultado dos experimentos anteriores, foram feitos objetos 
que associassem estruturas de bambu a tecidos coloridos.

Resultado:
“hoje está bem colorido, está bem legal. Com as coisas coloridas eles ficam 
fascinados.” Joana
A maioria dos usos dados pelas crianças foi para vestir uma pessoa ou 
mais, e elas se movimentarem em grupo. 



Partido Adotado

Através dos experimentos feitos, o trabalho caminhou em direção a um 
brinquedo de tecido estruturado com bambu que possibilitasse mais de uma 
criança vestir para brincar.
Então, foram desenvolvidas alternativas, que variavam: a forma, o tamanho, 
a estrutura e o número de furos para vestir.
- Pano redondo com furos, d=3m.
- Pano retangular com furos em fila e pedaços de bambus distribuídos na 
borda, 3x1m.
- túnel de tecido com arcos de bambu
- Pano em forma de flor com furo no meio, e pedaços de bambu nas pontas 
das pétalas
- Asa de borboleta triangular

Resultado
Todos os objetos foram utilizados. Ao final pedimos que a Joana 
arrumasse, em linha, os objetos que foram mais adequados ao objetivo 
“Vamos Brincar”. 

Alternativa Adotada

O pano redondo com furos e o pano retangular com furos em fila, foram as 
alternativas que sinalizaram ter mais sentido com o objetivo do trabalho, na 
arrumação dada pela Joana. Levamos um conjunto de 12 peças triangulares, 
coloridas, com 3 furos cada, que quando conectadas formam um grande 
círculo. Os furos convidam a vestir o brinquedo agregando várias crianças 
na mesma brincadeira. 

Esse conjunto é uma ampliação do 
brinquedo pára-quedas, objeto que 
já era utilizado pela Joana para fazer 
brincadeiras que envolvessem todas 
as crianças do grupo.



Assim como os parangolés de Helio Oiticica, o objeto convida o 
participante, no caso as crianças, a fazer parte, a dar vida a ele. Da mesma 
forma o objetivo com que trabalhamos com a Joana é um convite a brincar.

“... Tudo em sua estrutura se organiza ou se apresenta como um convite 
para que seja o espectador – participante quem realize essa ‘seqüência de 
ações humanas providas de sentido’. A obra, esse dispositivo penetrável, só 
orienta sua ação.” (Hélio Oiticica)

Ligia Pape

Confecção:

Para essa fase do trabalho tivemos o auxílio de Wanda Oliveira, costureira 
de vestimentas afro e de expressão religiosa, para costurar o tecido e fazer 
os acabamentos.
Como material, foram utilizados: 
- o tecido de nylon, pela leveza do tecido, variedade de tons vibrantes das 
cores e facilidade para lavar.
- corda para estruturar o tecido, colocadas embutidos nas bordas laterais do 
triângulo.
- ripa de bambu na base do triângulo. 

Com a própria corda,  foram feitos os conectores. Em cada vértice do 
triângulo, a corda sai do tecido fazendo uma alça, e preso junto a ela por 
uma corda mais fina um conector de bambu.
  

Experimentações:

Foram feitas duas experimentações, uma na Ladeira da Margarida, junto ao 
grupo de crianças que mora perto da Joana, e outra no Julia Kubitschek, 
com os grupos de crianças com quem ela trabalha.

Com os triângulos soltos:
As crianças corriam em trio ou duplas em cada pano, alguns sozinhos 
brincavam como uma capa e usavam como bandeiras, onde iam correndo e 
ela balançando ao vento.



Com os triângulos conectados:
Foram feitas brincadeiras de roda, como a linda rosa juvenil.

Resultado: 
O brinquedo possibilitou várias 
brincadeiras, tanto com os triângulos 
soltos, como com a grande roda 
com todos triângulos conectados. 
A maioria das brincadeiras feitas 
anteriormente pela Joana, eram 
possíveis de se fazer com um só 
objeto, sublinhando a característica 
principal da brinquedoteca volante: a itinerância e a possibilidade de circular 
por todas as localidades com um só brinquedo que se transporta numa 
bolsa colocada nas costas. Joana deu o nome de ciranda das cores.

Observações de uso:
Com a brincadeira, o tecido sofre esforços, onde o atrito entre a ponta 
da ripa de bambu e o tecido, o faz se rasgar. Conversando com a Wanda, 
vimos que colocando o bambu por dentro, mesmo fazendo reforços na 
costura, a ripa de bambu procuraria um lugar para sair, rasgando o tecido. A 
partir disso, foram feitos reforços nas extremidades do triângulo, fixando as 
cordas ao tecido.

Foi feita uma terceira experimentação, na Ladeira da Margarida, junto 
ao grupo de alunos do DEPSI, sem utilizar a ripa de bambu na base do 
triângulo.

Resultado:
Os panos sem os bambus também geraram diversas brincadeiras, novas 
possibilidades de brincar com o brinquedo. Mas Joana, ao final, fez duas 
observações: Sem o bambu, perdia a brincadeira das bandeiras, que ela 
achava muito interessante. Na hora de guardar,  sem os bambus, as crianças 
jogavam  os panos de qualquer jeito dentro do saco, enquanto que com o 
bambu, elas enrolam antes de colocar no saco.

A partir das observações da Joana, referentes a importância do bambu 
no brinquedo, e das observações anteriores, colocamos um segmento de 
bambu fino por fora do tecido, fixados nas cordas, tirando seu atrito com  o 
tecido. 



Foram feitas duas últimas experimentações: na Brinquedoteca do Museu 
da República, outro local onde a Joana trabalha, e no passeio realizado 
no Parque da Cidade, onde estavam presentes as crianças e as pessoas 
envolvidas no projeto Rede Brincar e Aprender das quatro comunidades 
onde o projeto atua.

Museu da República

Resultado:
Foram feitas várias brincadeiras de roda e outras unindo mais de uma 
bandeira para brincar individualmente, como por exemplo os panos 
enrolados nos bambus que viram varas de pescar. Joana observou que o 
bambu sinaliza para a criança a forma como o brinquedo deve ser guardado. 
A criança, espontaneamente, após brincar, enrola o tecido no bambu e 
coloca no saco, que também sinaliza, pela forma, como o brinquedo deve 
ser guardado.    



ARCO - ÍRIS DE BRINCAR

Brinquedoteca PETECA

ASPA  - Ação Social Padre Anchieta

Rocinha



O começo...

Trabalhamos na Brinquedoteca Peteca, que se encontra instalada dentro 
da ASPA, Ação Social Padre Anchieta, na Rocinha. Lá acompanhamos o 
trabalho de Alciene Lopes dos Santos, dinamizadora da brinquedoteca.

Alciene vem do interior da Bahia da cidade de Barrolândia, passando sua 
infância na cidade de Canavieiras, onde atualmente sua família mora. Ela se 
mudou para o Rio para estudar, fazer sua formação superior.

Em sua infância sempre brincou com seus irmãos, eram eles que faziam 
seus próprios brinquedos.
 
“Na época que a gente morava lá em Barrolândia a gente fazia brinquedo. 
A gente pegava lata de manteiga pra fazer brinquedo, fazer panelinha. 
Pegava barro porque lá é uma cidade que tem muito barro, argila. Aí a gente 
fazia panelinha, fazia cadeira... os móveis da casa eram de barro! Quando 
mudamos pra Canavieiras continuamos a fazer as mesmas coisas. Os meus 
irmãos me ajudavam a fazer brinquedos. Eu fazia sofazinho de lata de óleo, 
mesa, cadeira, armário, fazia panelinha de lata de óleo”. (Alciene) 

A brinquedoteca Peteca é uma sala repleta de jogos, brinquedos, livros e 
fantasias, que se encontram distribuídos pelo espaço em estantes, araras e 
caixas que ficam no chão.  

Segundo Alciene, o papel da brinquedoteca é resgatar a cultura do brincar, 
pois este foi deixado de lado, principalmente pelos espaços formais de 
educação: “a criança que brinca se desenvolve melhor”.

Lá, as crianças chegavam e iam escolher do que queriam brincar, e Alciene 
participava das brincadeiras propostas pelas crianças, iam brincando juntos. 
Enquanto jogava, estava sempre atenta ao que as outras crianças estavam 
fazendo, ela costumava observar muito as crianças. Quando as crianças já 
estavam há muito tempo numa mesma brincadeira, então ela propunha uma 
outra atividade.

Foram observadas brincadeiras 
de roda que eram propostas 
por Alciene, brincadeiras de 
escola, onde uma criança se fazia 
de professora escrevendo no 
quadro , e as outras eram alunas. 
Brincadeira de casa, de festa, 
representando o cotidiano, cantar 
parabéns, dormir, comer, fazer o 
dever de casa. 

Além dessas brincadeiras coletivas, as crianças brincavam em pequenos 
grupos com jogos, quebra-cabeças, bonecos. E Alciene ia brincando junto, 
se revezando entre os grupos. Alciene trabalhava sempre no chão, sentada, 
às vezes deitada, descalça, ou com uma sandália. Quando chegávamos 
na brinquedoteca, ficávamos um tempo procurando a Alciene, junto das 
crianças. Por trabalhar sempre abaixada,  se misturava entre eles, se colocava 
de igual com a criança, estava na mesma altura.
Durante a brincadeira, ela ia arrumando e organizando o espaço junto às 
crianças.



Jogo de Palavras

Tivemos três encontros com a Alciene, onde ficamos observando e 
recolhendo as palavras do seu universo vocabular.
Essas palavras foram escritas separadamente em pedaços de papéis e 
entregues a ela todas juntos, e foi pedido que as arrumasse da forma que 
quisesse.

Num primeiro momento, ela separou um grupo de palavras a sua frente, e 
um outro que ela ia descartando as que não queria, depois ela selecionou 
algumas palavras na mão e colocou num bolo com a seguinte ordem.

casa
pais

crianças
direito
brincar

brincadeira
passeios
escolar
férias

brinquedoteca

A partir dessa organização, foram formadas as seguintes frases:

- Brincar a brincadeira das crianças na brinquedoteca.
- O direito das crianças de brincar.
- Pais e crianças em casa com brincadeira.
- Férias escolar, passeios para brincar.
- Férias, passeios e brincadeiras, direito de pais e crianças.
- Casa de brincar, crianças brincadeira.
- Brinquedoteca, casa de brincar. 
- Crianças em casa, pais na brinquedoteca.
- Crianças brincar em casa a brincadeira dos pais.
- Crianças direito de brincar a brincadeira na brinquedoteca.
- Passeio escolar, brincadeira de crianças.

- Féria escolar, crianças em casa.
- Direito das crianças: brincar, brincadeira, passeios escolar, férias, 

brinquedoteca, casa, pais.
- Brincar de casa, brincadeira de criança.
- Na casa dos pais e na brinquedoteca crianças direito de brincar a 

brincadeira.
- Passeio de brincar, pais e crianças.

Dessas frases, ela escolheu: 

- Direito das crianças: brincar, brincadeira, passeios escolar, férias, 
brinquedoteca, casa, pais.



A frase escolhida tinha muitos elementos para trabalharmos, então levamos 
um conjunto de desenhos de ações realizadas por ela na brinquedoteca, para 
que ela comentasse, e daí sabermos quais desses elementos ela valoriza no 
trabalho.

Primeiros experimentos 

Levamos um primeiro grupo de experimentos, com panos retangulares 
coloridos, placas com palavras como arrumar, brincar..., círculos de papel 
pintados, círculo de corda com alças, conjunto de fitas longas coloridas 
de algodão com bambus amarrados nas pontas, conjunto de fitas curtas 
coloridas de algodão com bambus amarrados nas pontas, círculo de pano 
com nós, retalhos de pano coloridos, barro e areia.Esse conjunto de 
experimentos foi levado em dois encontros.

Após ver todos os desenhos pedimos que ela escolhesse um, ela escolheu o 
da roda com as crianças, porque aquele falava das brincadeiras. 
Nesse mesmo dia levamos dois livros para ela, o Estatuto da Criança e 
do Adolescente, e um livro com imagens de crianças do mundo todo. E 
pedimos novamente que ela escolhesse um, ela escolheu o Estatuto, pois 
acredita ser importante trabalhar o direito das crianças.
Na brinquedoteca ela trabalhava esses direitos através das brincadeiras. Para 
Alciene,” as crianças tem o direito de se expressar”. A brinquedoteca era um 
espaço para ela trabalhar alguns direitos, os possíveis, como o de brincar, 
por isso ela deixava que cada criança escolhesse a brincadeira que queria 
brincar, e só depois propunha algumas brincadeiras para gerar a socialização 
de todos como aconteceu no desenho escolhido, da roda.

Comentários de Alciene:
“O barro não pode usar, pois depois 
eles iriam para o almoço e precisaria 
de tempo para lavarem as mãos.”

“O círculo de corda traz as brincadeiras 
de roda.”

Nesse mesmo período, houve uma mudança, onde a Alciene deixou a 
brinquedoteca Peteca, e começou a trabalhar em uma turma da creche na 
própria ASPA, só que com um grupo de crianças menores. Nesse grupo 
além de brincar, Alciene também era responsável pelo banho, dar o almoço, 
e outras atividades próprias das educadoras desse local.



“O retalho tem a ver, porque traz as 
cores para que eles possam brincar com 
elas.”

Partido Adotado

Após a dinâmica do quente/frio, o 
desenvolvimento do brinquedo foi direcionado 
para os panos, que segundo Alciene tinha a 
ver com o direito deles de brincar, onde as 
crianças podiam desenvolver as brincadeiras que 
quisessem. Foi observado que a flexibilidade do 
pano ampliava as possibilidades do brincar.

“Os panos retangulares têm a ver com o 
direito deles de brincar, onde eles podem 
desenvolver as brincadeiras que eles 
quiserem.”

Após os dois encontros, pedimos que ela arrumasse os experimentos que 
havia usado em ordem de quente e frio, sendo o quente, mais próximo da 
frase, do objetivo.

A placa de brincar entrou logo após o quente e 
ao objetivo, sinalizando o direito das crianças de 
brincar.

Geração de Alternativas

A partir dos experimentos utilizados pele Alciene, levamos um segundo 
conjunto de experimentos formado por panos de diversas formas: circular, 
triangular, retangular, com franjas, amarrados nas pontas, círculos de panos 
amarrados e um pano grande formado por quatro panos costurados. 

Alciene tirou os experimentos do saco, entregou às crianças e deixou que elas 
brincassem livremente, participando, de vez em quando, da brincadeira junto 
com elas.



Com os experimentos, Alciene 
viu as crianças brincando de se 
esconder, de um sentar em cima 
do pano para o outro arrastar, o 
que a fez lembrar da sua infância, 
pois fazia isso na praia, na areia e 
no rio também, só que sentava em 
papelão e ia se arrastando. No pano 
grande, “eles brincaram de várias 
brincadeiras, ele pôde ser várias 
coisas”. “Com os panos soltos 
brincaram das cores e também 
possibilitou que eles brincassem do 
que queriam”.
O pano grande formado por quatro 
panos costurados e os panos soltos 
foram os experimentos que melhor 
manifestaram a intenção de Alciene 
com o objetivo: direito das crianças: 
brincar, brincadeira, brinquedoteca.

Tivemos, então, mais um encontro, 
em que levamos o pano grande 
e panos soltos com quatro 
possibilidades de se conectar e 
formar um grande.

Sobre os conectores apresentados 
como possibilidade, Alciene achou 
melhor utilizar o velcro para que as 
crianças menores possam brincar, pois 
ele ia soltando aos poucos.

Alternativa Adotada

Dez panos retangulares coloridos conectados por velcros colocados na 
borda de cada pano.

Alciene comentou, após o uso dos panos: “eles mesmos vão criar as 
brincadeiras; os panos soltos têm mais a ver com o objetivo; as variações de 
cores geram alegria para poder trocar de cor”.



Construção

Corte do pano Acabamento das bordas (costura das bainhas)

Alinhavo do velcro no tecido

Costura do velcro

Os panos foram costurados 
com auxílio de Sônia Madalena.

Na construção da bolsa, embalagem do brinquedo, usamos as mesmas cores 
e o velcro, presentes no brinquedo.

O tamanho dos panos foi definido a partir de 
uma observação feita em um dos encontros, 
no qual chegamos e as crianças haviam 
acabado de sair do banho e estavam sentadas 
em cima de suas toalhas. Adotamos, então, a 
medida da toalha de banho (70 x 140 cm) por 
ser um tamanho de pano já reconhecido pelas 
crianças. Essa medida também possibilitava 
outras formas de juntar os panos, formando 
outros desenhos, além de um grande pano 
retangular. 

Experimentação

Na experimentação, logo que o 
brinquedo foi entregue a Alciene, ela 
retirou o pano da bolsa e entregou às 
crianças. Com o tempo, as crianças 
descobriram a possibilidade do velcro 
de soltar e grudar, brincando de vestir, 
de esconder e dar susto e colocando 
os panos na cabeça.

Alciene também participou da 
brincadeira vestindo as crianças, 
fazendo fantasias, prendendo o velcro, 
vestindo a si mesma e se escondendo 
das crianças. Depois colocou uns 
sentados nos panos, puxando-os pela 
sala.



“Lembra a Ciranda, 
né?”. Comentou Alciene, 
relacionando o brinquedo dela à 
“ciranda das cores”, brinquedo 
feito de panos triângulares 
coloridos que também 
possibilitava brincar com os 
panos separados, ou conectados 
formando um grande círculo. 
A ciranda foi desenvolvida com 
Joana, dinamizadora do Rede 
Brincar e Aprender no Horto. 

Conclusão

Durante o período que acompanhamos Alciene, houve uma mudança 
significativa na dinâmica da própria Alciene dentro da ASPA, deixando de 
ser a dinamizadora da Brinquedoteca Peteca, onde esteve durante três anos, 
passando a assumir uma turma da creche com crianças de menos de dois 
anos.

Essa mudança exigiu de Alciene um tempo de adaptação para brincar com 
as crianças de uma nova forma. Isso influenciou na escolha do material, 
como por exemplo, a possibilidade de estar junto com a brinquedoteca e 
separada ao mesmo tempo, manifestada na escolha do velcro, que permite 
esse movimento.

“A construção do brinquedo ativou a percepção desse processo maior de 
continuidade, clareando que não é possível voltarmos atrás no tempo e nas 
escolhas que fazemos, mas é possível agregarmos vivências. O brinquedo 
que se configura um só e simultaneamente muitos - cabana, tapete,  coberta, 
roupas, túnel, etc. - é a visualização palpável, desse momento vivido. Esse 
objeto instigador de idéias, de convivência e brincadeiras seguirá com ela 
incorporando as novas crianças, os novos espaços, os novos caminhos de 
vida. Estando com ele de forma itinerante, levando-o aos diferentes espaços 
da ASPA e da Rocinha, 
Alciene tem a possibilidade de conhecer e se sentir inserida nessa casa e 
comunidade que a acolheu desde que veio de Canavieiras. Ela é hoje a 
menina e a jovem de Canavieiras, Bahia, mas também uma moça da 
Rocinha, Rio de Janeiro”. Nathercia 

“O trabalho com a Alciene representou para mim vários começos: conhecer 
a Rocinha e a ASPA, a feliz parceria com Vicente, um contato mais de 
perto com a Nathercia, uma expansão do meu trabalho no Rede Brincar e, 
principalmente, a convivência com a própria Alciene.
     Guardo uma imagem da Alciene descalça, sentada no chão no meio 
das crianças, sorriso no rosto e o delicioso sotaque baiano. A menina que 
brincava com barro quando criança está preservada na mulher que hoje 

Alciene demonstrou grande alegria em saber que o brinquedo é para 
ela, pois achava que o brinquedo era para a brinquedoteca, chamando-o 
primeiro de Arco-íris e depois, conversando com Lili, sua colega, batizou-o 
de Arco-íris de Brincar.



brinca com outras crianças e faz disso uma observação constante sobre o 
brincar e a infância.
     Brincando e observando, Alciene cresce e constrói conceitos e se lança 
em novos vôos. Vôos que tive a honra de acompanhar e estar junto.
     Observar o movimento de Alciene me fez refletir sobre o meu também, 
sobre a forma de estar junto e interagir, sobre as oscilações, sobre os 
movimentos de ir e de se recolher, reconhecer as possibilidades e os limites 
que todos temos.
     Movimento concretizado no Arco-íris de Brincar, que permite estar junto 
e separado, movido apenas pelo desejo de quem brinca.
     Agradeço a ASPA pela recepção sempre tão afetiva, a Nathercia pela 
sensibilidade e disponibilidade sempre presentes, ao Vicente pelo nosso 
encontro que tem dado tão certo e pelas deliciosas tardes juntos e a Alciene 
por me acolher no seu espaço e compartilhar comigo momentos tão 
preciosos de descobertas.” Alexandra

“A palavra chave de todo o processo vivido junto a Alciene para mim foi 
flexibilidade.
Flexibilidade dos panos que gerou conhecer mais de outro material, e que 
me levaram a ficar mais próximo de minha avó, costurando o brinquedo 
junto dela. Flexibilidade para ampliar o olhar para Alciene, e ver o que era 
essencial, o que ela acreditava,  seu tesouro. Ver que cada processo é um, e se 
dá de uma forma completamente diferente do outro. Flexibilidade para am-
pliar a escuta trabalhando junto a Alexandra, reconhecendo um outro olhar , 
olhar de quem vem de outra área, da psicologia.
Agradeço a Alexandra pela unidade e sintonia que gera estímulo e movi-
mento ao trabalho. Agradeço a Nathercia pelas conversas, pelos e-mails que 
colocam os pensamentos em movimento.  Agradeço a Alciene, pela clareza 
e coragem com que trilha seu caminho. Agradeço a Cristina pela disponibi-
lidade e receptividade com que nos recebeu. Agradeço ao Firmino pelo 
sorriso largo, generoso que nos “abraçava” durante as tardes que passamos 
na ASPA”. Vicente



AVENTAL CANGURU

Biblioteca Comunitária Sol Nascente

Igreja Batista

Santa Marta



IDENTIFICANDO o espaço e as atividades...

Trabalhamos na Biblioteca Comunitária Sol Nascente, criada a partir 
da parceria entre o Projeto Rede Brincar e Aprender e a Igreja Batista, 
localizada na comunidade do Santa Marta. Lá, acompanhamos o trabalho de 
Gilson da Silva, dinamizador da biblioteca.

Gilson, “nascido e criado no Santa Marta”, quando criança tinha terror de 
biblioteca. Na escola, ficava de castigo numa biblioteca, onde os livros eram 
cheios de teias de aranha, e nas prateleiras de cima havia aqueles vidros 
com animais mortos dentro, conta ele que o mais assustador era que a luz 
que entrava, entrava diretamente nos vidros iluminando as teias e os bichos 
mortos. Mas também, quando criança, Gilson copiava seus livros “todinho” 
para um caderno. Copiava os desenhos e escrevia os textos “todinho”.

 Hoje para Gilson, a biblioteca é tudo. “Sempre consigo escapar de um 
trabalho para estar na biblioteca”. No início da bilbioteca, Gilson trabalhava 
junto com Tamara, que lhe falava que eles ficariam abandonados lá, e ele 
sempre dizia à ela que no último caso ele trazia os três filhos dele, ela as duas 
sobrinhas, e aí já teriam 5 crianças.

A biblioteca Sol Nascente é um espaço de dois ambientes com uma cozinha 
e um banheiro, muito colorida e cheia de livros distribuídos por diversas 
estantes. Nas paredes, poesias, desenhos e fotos, vão contando a história 
desse lugar criado há dois anos. -No chão, almofadas de muitas cores 
acomodam os visitantes.  

Acompanhamos o trabalho de Gilson às 
terças-feiras à tarde, quando a biblioteca 
recebe dois grupos de crianças em um 
esquema de rodízio. Os grupos são 
do reforço escolar que é organizado 
por Fabiana e Dina, na Igreja Batista. 
Na biblioteca, as crianças chegavam e 
sempre ouviam uma história contada 
por Gilson, relacionada a algum tema. 
O tema desse período era “folclore”, 
e foram contadas histórias como: A 
mula sem cabeça, Os dez sacizinhos, O 
saci e o curupira... Após esse primeiro 
momento, era feita alguma atividade 
relacionada à história: dramatizações, 
desenhos, modelagem de massinha, 
construção de objetos ou iam ler os 
livros das estantes. Gilson conduzia as 
atividades sempre com muito humor, 
envolvendo as crianças no que estivesse 
acontecendo.  

Gilson organizou as palavras formando frases, 
finalizando bem ao seu jeito: “para terminar”, 
“boa tarde”, “beijo”.

IDENTIFICANDO o objetivo...

Durante dois encontros com o Gilson, ficamos 
observando e recolhendo as palavras do seu 
universo vocabular. Essas palavras foram 
escritas separadamente em pedaços de papéis e 
entregues a ele todas juntas, e foi pedido que as 
arrumasse da forma que quisesse.



A partir dessa organização, foram formadas as seguintes frases:
Aqui na biblioteca tem brincadeira.
Vamos fazer livros.
Gente requer muita concentração.
Ler livros é fazer interpretações.
A comunidade Santa Marta é espetacular.
Fazer grupo grande para ler.
Hoje não tem crianças na biblioteca. 
Boa tarde, vamos ler livros.
Isabella no início lendo os dez sacizinhos.
Para eu ficar aqui lendo livro.
Eu, crianças e sacizinhos.
Biblioteca: muita encenação, teatro, livros, cantar.
Cantar contando história para crianças.
Vida boa tem brincadeira.
Trago meus três filhos para ficar aqui.
Hoje tem trabalho na biblioteca.
Eu, nascido, criado na comunidade.
Livro nascido na biblioteca.
História para fazer grande teatro.
Livro contando história do Santa Marta.
Trabalho em grupo na biblioteca.
Livros abandonados na biblioteca, nunca.
Bases para fazer trabalho na comunidade.
Nunca é tarde para começar a ler livros.
No início fazer interpretações, encenação, cantar é espetacular.

Dessas frases, Gilson escolheu: 
Trago meus três filhos para ficar aqui.
Livros abandonados na biblioteca nunca.

Juntando as duas formou a frase:
“ Trago meus três filhos para ficar aqui na bilbioteca, 
livros abandonados nunca.”

Experimentações! Objetos iscas...

A partir da frase escolhida, levamos o primeiro grupo de experimentos: 
chapéu de jornal, dois fantoches, guarda-chuva, apitos, chocalho, pano, 
corda com pregadores, livro em branco, cenário, espelho, bolha de sabão e 
caixa de papelão.

Sapo Cururu
Na beira do rio
Quando o sapo grita, ó maninha
É que ta com frio
A mulher do sapo
Também ta lá dentro
Fazendo rendinha, ó maninha
Para o casamento.

Observamos que o uso que Gilson deu para as “iscas” tinha a ver com a 
situação de agitação que estava acontecendo, e não havia nenhuma relação 
com a frase escolhida, então levamos um conjunto de desenhos de ações 
realizadas por ele na biblioteca, para que ele contasse alguma coisa sobre 
aquelas ações com relação a frase escolhida por ele.

Gilson utilizou os experimentos para fazer uma apresentação com as 
crianças, cantando a música Sapo Cururu:

Os experimentos foram usados como adereços. A corda com pregadores 
virou colar; o pano foi uma capa; o fantoche e o cenário se transformaram 
em máscaras; o chapéu, o apito, a bolha de sabão e o chocalho tiveram seu 
uso convencional. A caixa, o espelho e o livro não foram usados.

Sobre a experimentação, Gilson comentou: “Fazer barulho, aproveitar a 
agitação deles. Eles não estavam prestando atenção na história mesmo, 
então usei as coisas pra fazer barulho, aproveitei a música que cantamos do 
Sapo Cururu”.



Nos três desenhos apresentados, ele sinalizou a presença do livro. em um 
deles, as crianças estavam lendo o livro, em outro um menino contando 
história com o livro na mão. No desenho da leitura em roda, disse que era o 
que mais tinha a ver com a frase, por ser a hora da leitura. Esse foi o único 
desenho em que achou que a ação representada no desenho tinha a ver com 
a frase.

Levamos um segundo grupo de experimentos, voltados para a hora 
da leitura: livros em branco, roupa com bolso, pano circular vermelho, 
microfone, megafone e pano retangular. 

Desses experimentos, Gilson usou o pano vermelho no centro da sala, de 
forma que todos sentassem ao seu redor, colocando os livros, o microfone 
e o megafone em cima. Vestiu a roupa, e amarrou o pano retangular na 
cabeça, compondo uma fantasia. Sentou na roda com as crianças e contou 
uma história. No final, pegou um dos livros em branco e colocou no bolso. 

Após a atividade, perguntamos a ele o que aqueles objetos tinham a ver com 
a frase. De cara ele respondeu que nada. Depois comentou: “Oh! O negócio 
é o seguinte, o que tem a ver é que essas coisas incrementam uma atividade 
que já é feita aqui na biblioteca, traz uma coisa nova para o que já era feito. 
A leitura do livro”.

Depois pedimos que ele arrumasse os experimentos que havia usado em 
ordem de quente e frio, sendo o quente, mais próximo da frase, do objetivo.

No quente colocou os livros, e disse “o livro é o essencial na biblioteca, é o 
que é central numa biblioteca”. Depois colocou a roupa, o pano circular, o 
microfone e o megafone e mais perto do frio o pano retangular.



Partido adotado! Concebemos a forma...

A partir do jogo do quente/frio foram levadas algumas possibilidades de 
vestimentas para dar suporte à hora da leitura.

 Para desenharmos os moldes, tiramos as 
medidas do Gilson de ombro a ombro, do 
peitoral e da cintura até o ombro.
.

Gilson viu todas as vestimentas, e pediu para que as crianças escolhessem 
uma para ele usar. Elas escolheram a que tinha um círculo vermelho, que ele 
utilizou amarrando atrás e deixando cair como uma saia na frente. Depois 
vestiu as outras  quatro crianças com as outras vestimentas, fez um desfile 
com elas, sentou e leu uma história.

Ao final, Gilson comentou 
que a que ele usou era muito 
comprida, e que preferiu 
as duas mais curtas, mais 
parecidas com um avental que 
vestiam pela cabeça, os braços 
ficavam livres pela lateral e que 
haviam bastante bolsos.

Foram feitos três moldes de papel pardo para estudar o posicionamento dos 
bolsos, o tamanho e desenho do avental.



O avental foi costurado por -Sônia 
Madalena, segundo ela, no tempo 
dela, se lavava o pano inteiro e 
aí ele já encolhia o que tinha que 
encolher para costurar. “Naquele 
tempo tinha espaço para pendurar 
os panos”.

Produção do Objeto. Costurando bolsos ...

Durante essa fase do trabalho fui conversar com Luciana Barbosa, 
costureira, professora de carnaval, que também trabalha com a metodologia 
do projeto em outros espaços. 

Através desse encontro aprofundamos o estudo dos bolsos, estudando 
outras possibilidades, outras formas de bolso, mas ao final ficamos com 
o que tínhamos pensado inicialmente, pois observamos que facilitaria 
o uso com os livros, pela posição dos bolsos no avental em relação a 
movimentação de Gilson. 
Outra informação dada por Luciana foi com relação ao tecido a ser utilizado, 
pois tem tecido que as cores quando lavadas junta, migram de um pano para 
o outro. E que ao lavar alguns tecidos de algodão encolhem bastante, isso 
possibilitou uma maior conversa na hora da compra do tecido. O tecido 
escolhido foi o brim peletizado, que as cores não migram e em sua produção 
já passa por um processo de pré-encolhimento.

No avental também foi bordado o nome da biblioteca, O nome da 
comunidade e do Projeto, na frente, na parte de trás foi bordado 
dinamizador, conforma Gilson havia escrito nos moldes de papel pardo. 

Experimentação final

Gilson, assim que pegou no avental, vestiu. No dia da experimentação, 
estava sem luz na biblioteca, e Gilson se sentou em baixo de uma janela com 
as crianças ao seu lado para contar uma história, vestido com seu avental. 
Fazendo o que sempre fez. 



Conclusões e aprendizagens!

“Espelho, Espelho Meu...
A chegada de Alexandra e Vicente ao Santa Marta teve de cara um espírito 
de renovação, tanto para mim quanto para Gilson; “protagonista” desta 
história.
Essa relação de estímulo, distanciada da crítica, do controle e da valorização 
do eu, permitiu que Gilson assumisse seu papel de dinamizador da 
Biblioteca Comunitária Sol Nascente com grande vontade, repleto de 
segurança na escolha das histórias a serem lidas, na relação com as crianças, 
na clareza de seu papel naquele espaço.
A clareza foi despertada através da proposta de criação de um suporte que 
refletisse a ação, o pensamento, a importância da biblioteca na comunidade 
pelo olhar de Gilson.E ele embarcou, se entregou, abriu esta porta reflexiva, 
obteve a neutralidade para mostrar-se, para ver-se nesse papel.
Incrível vê-lo independente e responsável conduzindo o trabalho, pensando 
a respeito, se assumindo. Na verdade, isso já estava ali dentro dele, mas foi 
despertado. O processo é um espelho: de palavras, frases, objetivos, criação 
da própria pessoa. O que fica é o reflexo do eu, transformado em objeto.
A clareza deu-se em mim também, no sentido de enxergar que o 
investimento em energia e formação trouxeram resultados efetivos. Me 
emocionei várias vezes ao longo do processo. Tive a sensação de missão 
cumprida. Me vi refletida nele em certos aspectos.
Fico pensando se a cada ano fosse refeita essa vivência, quais os 
desdobramentos surgiriam? Quantos novos suportes com quantas novas 
possibilidades? É sem dúvida um processo artístico expelido pela pessoa. 
Uma beleza”.  Isabela

“Um dia fazendo o molde do avental, Marcela, minha namorada, me 
perguntou qual era a frase do projeto. E eu falei: Trago meus três filhos 
para a biblioteca, livros abandonados nunca. E nessa hora vi que esse 
objeto manifestava exatamente o objetivo de Gilson. Ele agora leva o livro 
com ele, nos bolsos do avental, os livros nunca mais ficarão abandonados. 
Leva os livros como um canguru leva seus filhos na bolsa, como ele, que 
leva seus filhos para a biblioteca. Agradeço ao Gilson pelo carinho com 
as crianças, por sempre incluir a todos na atividade com uma piada, uma 

brincadeira. Por sempre estar rindo e achando muita graça das coisas que a 
gente levava, falando:’Lá vem vocês dois com essas pegadinhas’. Esse, é o 
Gilson, nascido e criado no Santa Marta.” Vicente.  

“Gilson sobe o Santa Marta com seu sorriso largo no rosto e 
cumprimentando quase todos que passam, tendo um comentário simpático 
pra cada um. Com as crianças é a mesma coisa, uma brincadeira com 
cada uma, um gesto, uma palavra de limite. Gilson é uma pessoa presente. 
Presente por estar atento ao que faz e presente porque sua companhia 
é muito agradável. Uma pessoa maleável, flexível, assim como o objeto 
construído: colorido, cheio de bolsos para ele carregar o que quiser...
Gilson, Isabella, Vicente e eu mergulhados no mundo das histórias, dos 
livros, do folclore, do Santa Marta.  Fica pra mim a imagem do último dia 
de trabalho: uma tarde de chuva, frio, Gilson e as crianças sentados sob a 
fresta de luz vinda da janela bem juntinhos, lendo histórias. Eu e Vicente 
registrando tudo com nossas máquinas, tentando guardar pra sempre a 
sensação daquele momento.” Alexandra



BARANGANDEIRA

Biblioteca Comunitária Padre Ítalo Coelho

Mangueira de Botafogo



IDENTIFICANDO o espaço e as atividades...

Acompanhamos o trabalho de Gabriela na Biblioteca Comunitária Padre 
Ítalo Coelho do Mangueira de Botafogo, como contadora de histórias e 
Dinamizadora do Projeto Rede Brincar e Aprender. 

A Biblioteca funciona nas quartas-feiras recebendo seis turmas de creches 
da comunidade e nos sábados recebendo crianças da comunidade de várias 
idades.

As crianças do sábado têm mais liberdade e mais intimidade, e a postura 
da Gabriela diante deles é outra, ela fala a linguagem deles, se coloca, pede 
atenção e silêncio, Ela fazia várias brincadeiras como a da gincana, que 
dividia meninos e meninas, e jogavam forca, a palavra é, mímica e desenho.  
Gabriela sempre contava um caso sobre o “jeitinho” do brasileiro, que ela 
própria tinha de lidar bem com as surpresas, o improviso. Esse “jeitinho” 
ficava expresso na forma como aceitava com liberdade a bagunça. 

Contando história

Gabriela lendo nas almofadas com as crianças

Nas quartas, logo que chegavam 
as crianças, todas se sentavam 
nas almofadas, e Gabriela 
sentada num banco em frente a 
elas, para contar uma história. 
Nesse período ouvimos a 
história do barquinho e do 
trenzinho. Depois de ouvir 
a história, faziam uma roda 
na outra sala para construir, 
nesse caso, um barquinho de 
papel e um trenzinho. Além 
do momento das histórias, 
Gabriela também brinca 
com as crianças, como numa 
das quartas feiras em que 
brincava com as crianças de dar 
cambalhotas nas almofadas. 

IDENTIFICANDO o objetivo
 
Após cinco encontros com a Gabriela anotando tudo que ela falava, 
fizemos um jogo com 200 palavras e pedimos para ela organizar. Ela não 
selecionou nenhuma, só juntou uma sobre a outra fazendo uma tira com 
durex. Segundo Gabriela, “não tira nada, só acrescenta coisas”. 
A partir daí geramos 27 frases:

Saber querer esperar as fadas falar;
Contar história do brasileiro;
Vamos inventar tempo de rir, namorar e crescer;
Arrumar família brincando com a árvore;
As opções são: fantasia, boneca e bala;



Ouvir piadas e fofocas;
Usar mão para combinar palavras, panos e imagens;
Olhar gente brasileira, descobrir verdade;
Inventar imagens com fantoche;
Contar história da flor com bambolê;
História legal escreve o desafio da palavra;
Convite para entrar no imaginar;
Assim que tive pano, terminar a história;
O bruxo, a velha e vocês sempre amigos da terra;
O mundo gritando escolhe história gostosa na hora;
Histórias de flor e folha;
Eu e vocês: lugar de festa;
Escolher crianças para descobrir sempre;
Fantoches e músicas que dão àgua na boca;
Aqui vamos brincar e imaginar;
Pedir baixinho pra falar com fadas;
Esperar um livro, conversa com gente;
Assistente mora no lago e casa com a boneca na fantasia do bruxo e com a 
velha comendo um saber gostoso pro mundo gritar;
Segurar a mão e conhecer o mundo;
Minha palavra falando surpresa;
Olhar brasileiro do amanhã;
Limpo meu imaginar deixando brincar com palavra e imagens;

Das quais ela escolheu:
“VAMOS CONTAR A HISTÓRIA DO BRASILEIRO INVENTANDO 
O TEMPO, RINDO, BRINCANDO E CRESCENDO”.

Essa frase se tornou nosso objetivo junto à Gabriela. Os desenhos e 
fotografias das ações observadas antes foram mostrados a ela. Assim, ela 
pode escolher a que melhor ilustrava sua frase.



Experimentações! Objetos iscas...

Depois da frase escolhida, fi zemos uma lista de objetos, associados às ações 
escolhidas pela Gabriela, que potencializassem sua intenção de: fazer junto, 
inventar o tempo e brincar para crescer. 
Fita de tecido com rodas de papelão crescente, livrão e livrinho de papel, asa 
de tiras coloridas, saia de tiras, fi ta do tempo (início, meio e fi m), fi ta métrica, 
ampulheta, boneco, corda, caixas com surpresas dentro, garrafa com saci... 

Dos objetos oferecidos, só 
alguns foram usados e deram 
o rumo do projeto. Em um 
primeiro momento, Gabriela 
quis usar tudo de uma só vez, 
era um sábado, ela amarrou as 
crianças na “corda crescente” e 
fez um trem, fez eles andarem 
sobre a fi ta do tempo, uma 
criança vestia a saia enquanto as 
outras rodavam em volta, Gabi 
fez um balanço com o pano branco em que cada um segurava em um lado e 
balançava, os outros objetos não foram usados. 
Na quarta seguinte, a sacola de brinquedos estava lá. 

Depois desse dia, levamos a sacola para fazer modifi cações, levamos várias 
tiras coloridas emendadas, a saia de tira com menos tiras e sem as cores, 
fi zemos furos nos tecidos vermelho e branco, ambos circulares, e levamos um 
“tabuleiro” de papel, um retângulo colado no outro formando um retângulo 
maior. A Gabriela propôs que cada um colorisse uma bola em cada retângulo 
menor para brincarem de “Twister” e assim foi feito. Os outros objetos ela 
não quis usar e perguntou por que tínhamos tirado o colorido da saia.

Depois de contar a história “Dia e Noite”, Gabriela escolheu dois objetos, 
novamente o tecido branco e um tecido circular vermelho que fora levado 
pela primeira vez. Separou o grupo da noite e o grupo do dia. A “noite” 
contava sonhos e o “dia” brincava na simulação do balanço. Ela associou 
o universo da história com a brincadeira e explicou o uso de cada um deles 
dizendo que apesar de separados os dois grupos estavam juntos, o grupo do 
dia rindo e crescendo e o grupo da noite inventando.
 
No sábado seguinte ela usou novamente a saía de tiras. 

Dia

Noite



Partido adotado! Concebemos a forma...

Neste momento do processo fi zemos o jogo do quente e frio. Pedimos 
para organizar os quatro objetos que ela tinha escolhido e usar nos quatro 
encontros de experimentação, colocando como o mais quente, o mais 
próximo da frase, do objetivo: “VAMOS CONTAR A HISTÓRIA DO 
BRASILEIRO INVENTANDO O TEMPO, RINDO, BRINCANDO E 
CRESCENDO”.

Gabriela escolheu em ordem a saia de tiras (mas com as cores, pois no dia 
tínhamos levado com algumas alterações para testar um possível uso), o 
tabuleiro, o pano branco e o pano vermelho. 

Juntamos os quatro objetos em um, gerando a primeira saia, abrimos o meio 
dos dois panos já circulares colocamos bolsos na base vermelha para guardar 
o “tabuleiro de twister”, e cortamos o branco como pétalas de fl or. 

Gabriela identifi cou imediatamente que o novo objeto era a fusão dos outros 
e disse: “Todos os brinquedos numa saia! Oba! Ué! Mas eu não caibo aqui”.
 Essa foi a primeira vez que ela quis vestir algo que nós tínhamos levado, 

a roda era pequena demais para a cintura dela. Então ela vestiu sobre os 
ombros e brincou com as crianças no baú de fantasias. Teve até teatro e 
casamento. 

Aprendemos com essa experimentação que as tiras deveriam ser todas 
coloridas e do mesmo tamanho da saia, não eram necessárias as pétalas do 
pano branco, pois além da inutilidade, atrapalhavam a visão dos bolsos.



A Gabi vestiu a saia e propôs uma roda, dançaram, brincaram de “a linda 
rosa juvenil” os bolsos não foram usados na sua função convencional de 
guardar e tirar, mas estabeleceu um espaço vazio para a criação, para a 
imaginação, além de colorir a saia branca.

Produção do Objeto. Costurando a saia de bolsos e tiras...

Primeiro, as medidas da Gabi, 70cm de cintura, por 95cm de altura. A saia 
escolhida foi o modelo Godê roda inteira, ou seja, a mais rodada possível 
com a maior quantidades de pano por diâmetro, dando mais movimento 
para ela e ainda ampliando o branco para colorir com os bolsos. 

Escolhemos comprar o Tricoline por ser 100% algodão, ser leve, 
fácil de lavar e oferecer além do branco, várias outras cores vibrantes e 
puras.  O tecido tem 1,5 de largura e compramos duas vezes 3m para 
facilitar o corte. 

O último experimento foi uma saia rodada branca até o pé com tiras de 
cetim e dez bolsos de diversos tamanhos, amarelos e roxos. 

PASSO A PASSO DA COSTURA! 



As cores dos bolsos foram vermelho, amarelo e rosa. A primeira já 
estava escolhida por já fazer parte do universo das experimentações e por 
ser a preferida da Gabriela, as outras duas são também cores quentes que 
além de combinar bem com o vermelho, compunham o universo feminino 
da saia e da Gabriela. 
As tiras foram de variadas cores. A posição de cada bolso foi escolhida 
em função da movimentação da saia, da altura das mãos e do joelho e em 
função do desenho, como cada cor articulava sobre o fundo branco. 

Experimentação final
  
A Gabriela recebeu as crianças da creche, todas sentaram nas almofadas 
como sempre, depois, ela pediu que eles fechassem os olhos que ela tinha 
uma surpresa. Apareceu na sala com a saia. Ela perguntou o que tinha nos 
bolsos, e as crianças disseram: “história” e de fato tinha o livro, ela contou 
toda a história vestida com a saia, depois da leitura livre ela chamou todos 
para ficarem em roda com ela, cada um ia escolhendo uma cor das tiras. 



Associações...

Logo na primeira reunião Alexandra levou um livro do Eduardo Galeano_ 
Mulheres, e leu um conto, que afinal teve tudo a ver com o processo vivido 
e o objeto resultante dessa convivência.   

Gabriela chamou a saia de “A Barangandeira”, pois associou a saia a um 
enorme Barangandão arco-íris (brinquedo popular e tradicional, tiras 
coloridas unidas por jornal ou pano mais grosso, pendurado numa cordinha 
que é rodado pelo menino no céu). Ela própria dá oficinas de Barangandão 
em outros lugares e comunidades, disse que os bolsos da saia serviriam 
também para ela guardar o material para a oficina. Fizemos uma pequena 
embalagem, um saco vermelho, que depois de tirada a saia de dentro é 
guardado no bolso da saia.



A Paixão de Dizer

Marcela esteve nas neves do Norte. Em Oslo, uma noite, 
conheceu uma mulher que canta e conta.

Entre canção e canção, essa mulher conta boas histórias, e as 
conta espiando papeizinhos, como quem lê a sorte de soslaio.

Essa mulher de Oslo veste uma saia imensa, toda cheia de 
bolsinhas. Dos bolsos vais tirando papeizinhos, um por um, e um 
cada papelzinho há uma boa história para ser contada, uma história 
de fundação e fundamento, e em cada história há gente que quer 
tornar a viver por arte de bruxaria. E assim ela vai ressuscitando os 
esquecidos e os mortos; e das profundidades desta saia vão brotando 
as andanças e os amores do bicho humano, que vai vivendo, que 
dizendo vai. 



Valente como as crianças o chamam, depois de muitas andanças comigo 
por aí, chegou a esse lugar que faz parte da minha história. E Marcela, com 
seu jeito de menina sapeca e olhos curiosos, que se integrou rapidamente ao 
time das meninas. Tenho a sensação de que estaremos todos sempre juntos 
nos bolsos da Brangandeira...” Alexandra

“Muitas cores
Muitas palavras
Muitas fitas
Muita dança
Muita história
Tudo é muito nesta pessoa que desabrocha a cada dia.
A intensidade de viver, o orgulho de ser, a beleza à mostra.
Gabí tem sede de saber, sabe o que responder, desafia o destino.
Vai longe rodando a saia, agregando gente, peitando injustiças.
Brangandeira de cores, arco-íris de amores, moça do laço de fita.
Sai desta experiência reforçando sua crença, acrescentando à comunidade,
um pedaço de história. Uma história de vida. Inventando....Inventando...”.
Isabela

“No Mangueira de Botafogo, não era só o trabalho de Gabriela a 
acompanhar, mas o trabalho de uma equipe de 3 mulheres, mulheres fortes, 
corajosas, todas vivendo momentos siginificativos em suas vidas. Era a graça 
estar ali, lidando com esse universo feminino, potencializado ainda com a 
presença de Marcela.
Mas a biblioteca também era espaço para o brincar,  brincar espontâneo da 
criançada de sábado, de Gabriela. No último sábado, sentado junto a ela 
vendo os livros, descobri uma Gabriela que até então não conhecia, uma 
Gabriela que na infância já organizava seus próprios livros.” Vicente.

               
 Conclusões e aprendizagens!

“Ao longo do semestre, uma história foi construída junto à minha 
professora de projeto 5 na faculdade de Desenho Industrial na Puc_
Cristine, à turma, à Gabi, à Alexandra, ao Luis Vicente, á Isabela e ao outros 
que participam indiretamente. Eu já conhecia Isabela, Alexandra, Nathercia, 
Carla e a Miriam no trabalho do MST em Mangaratiba, e estava encantanda 
com a força de 5 “Mulheres Maravilhas. 
Pedi ao Vicente, no início do simestre, para acompanhar a construção do 
próximo objeto_ era o da Gabriela no Mangueira.  Essa pequena história 
é uma parte da minha vida. Ano que vem estarei fazendo o projeto de 
conclusão do curso de design, com a bagagem do semestre sigo bem mais 
confiante e apropriada do que acredito. 
Sabendo que é possível trabalhar junto, desenvolver projetos em parceria. 
Fortalecer atividades alheias ao design utilizando o que aprendi a fazer 
dentro da faculdade. 
Projetar, criar, trabalhar com formas e cores. Observando os processos, 
pesquisando, associando, encaixando materiais e histórias, ou seja, 
costurando os retalhos que aparecem na vida para não faltar, nem sobrar 
nada, e tudo somar.” Marcela
 
“Falar desse processo é falar de muita emoção... Uma história sobre o 
Mangueira e sobre amizades profundas. Cheguei nessa comunidade através 
da Isabella, minha amiga, e, aos poucos, fui conhecendo o lugar, suas 
histórias, seus personagens e fui sendo acolhida nos espaços pelas pessoas. 
Conhecer a Gabriela foi um presente. Essa moça-menina de sorriso largo, 
língua afiada, cheia de opiniões sobre tudo e um coração gigante. Me 
aproximei de Gabi e do seu mundo, um mundo cheio de contradições 
e histórias. Histórias de fadas, borboletas, bruxas, sonhos, medos...E 
juntas, eu, Gabi e Isabella formamos um time que divide as alegrias, as 
preocupações, as incertezas e, principalmente, muitas gargalhadas. O 
processo de construção do objeto da Gabriela foi difícil pra mim devido a 
nossa proximidade, ao fato de conhecê-la muito, mas foi muito gratificante 
também por ver o jeito de Gabi se concretizar na Brangandeira.
Agora o Mangueira e a Biblioteca ganharam mais dois amigos. Vicente, ou 



Oficinas “Vamos brincar?”



uma postura de esperar que alguém ensine alguma coisa, enquanto que 
num espaço de convivência, professor e aluno, ambos são ensinantes e 
aprendentes.
E como fazer para quebrar essa barreira?

Através das cores, da música, de um brinquedo que nunca se viu. Pois num 
brinquedo assim, não se sabe como brincar. Isso se parece ao que acontece 
na presença de um palhaço no ambiente hospitalar. Segundo Morgana 
Masetti, “a surpresa da presença de um palhaço, como conceito aparentemente tão 
oposto à realidade hospitalar, tem a capacidade de brecar, suspender momentaneamente 
a lógica dos pensamentos e a dinâmica dos sentimentos vividos por pacientes, familiares 
e profissionais. Isso abre espaço para que essas pessoas percebam novos processos que 
acontecerão a partir da visão de mundo do palhaço”.
                                                                          
Foram realizadas diversas oficinas utilizando a Ciranda das cores e algumas 
utilizando o Arco – íris de brincar. Aprendemos que pequenos gestos, 
pequenos movimentos realizados com os panos, às vezes são enormes 
para uma pessoa. Aprendemos a ver o movimento que se manifestava com 
aqueles panos, e a reconhecer o valor de cada pequeno gesto realizado por 
crianças, senhoras, educadoras, adolescentes. Para alguns era um momento 
de recordação, para outros um desafio brincar com aquele colorido, para 
outros, momento de descoberta, exploração, presença, riso, compartilhar.

Inicialmente pensamos em levar o brinquedo aos grupos, com alguns 
estímulos musicais, algumas propostas de movimentos. Com a realização 
das oficinas fomos vendo que o interessante era o que aquele objeto 
inusitado, que nunca tinha se visto, que não sugeria a priori nenhuma 
maneira específica de se brincar, gerava nas pessoas. Com o tempo, as 
próprias brincadeiras manifestadas durante as oficinas, iam sendo utilizadas 
nas seguintes como um estímulo para desencadear outras brincadeiras, 
músicas, como Escravo de Jó, Ciranda, cirandinha... . O que era 
manifestado num grupo ia, como se estivesse “grudado” na Ciranda para o 
próximo encontro.
Nas oficinas, o foco não era as pessoas, ou os objetos em si, mas a relação que 
se estabelecia entre as pessoas, entre elas e o brinquedo e o que era construído 
do encontro, os movimentos feitos, inaugurados e recordados. 

A idéia de fazermos as oficinas surgiu a partir do trabalho “oficina do 
corpo” realizado no Mangueira de Botafogo. Alexandra trabalhou com o 
objetivo de estimular a criatividade, a autonomia e a identidade das pessoas 
envolvidas no processo, sendo elas, adultos ou crianças. A proposta era a de 
criar um grupo de reflexão, discussão e troca de vivências com educadores, 
permitindo o questionamento e a desnaturalização da prática escolar, 
valorizando o conhecimento e a história de cada um com o objetivo de que 
esses educadores se apropriem do seu trabalho. Com as crianças, estimular 
sua expressão e seu potencial criativo através da brincadeira.
Nas experiências feitas na comunidade Mangueira de Botafogo, com a 
Oficina do Corpo, foi notada uma resistência inicial por parte do grupo em 
relação à proposta.

“No primeiro encontro algumas educadoras se surpreenderam com a revelação de que não 
estavam ali para aprender, mas sim para trocar, descobrir seus potenciais e ensinar ao 
grupo. A idéia nunca foi a de abrir espaço para reclamações, faltas, problemas cotidianos, 
mas sim a de como podemos ser potentes e criativos apesar das adversidades. E perceber 
que essa é uma forma ativa de ser crítico da realidade, ou seja, encontrando soluções para 
o que é possível”. Alexandra

Foi observado que o bloqueio inicial do grupo gerado por uma proposta 
que estimula a iniciativa do participante, está associado a uma postura 
do participante, de espectador, aguardando uma informação que vai ser 
modificadora de alguma coisa. Esses grupos têm uma expectativa de 
receber uma determinada informação, uma fórmula pronta, sem que haja 
qualquer forma de troca, simplesmente a assimilação da informação. Há 



 Oficina Ciranda das Cores – grupo de crianças da ASPA, 
Rocinha.

Brincamos com dois grupos de crianças, da 
Brinquedoteca Peteca e da Banca do Saber. 
Nossa primeira experiência com a oficina, com a 
ciranda sendo proposta num espaço para brincar. 
Levamos CD´s para começar a brincadeira.
Começamos num pátio com árvores, num 
espaço menor. Fizemos algumas brincadeiras, 
antes de apresentar a ciranda. Depois colocamos 
a ciranda no meio da roda e as crianças foram 
correndo pegar o pano para ver o que era aquilo, 
começaram a abrir os panos e a brincar de várias 
formas. Num determinado momento, fomos 
para o pátio maior onde as crianças correram 
com os panos voando pelo espaço, outras se 
enrolaram pelos panos que eram segurados 
numa das pontas pela Nathercia. 

“Voávamos e dançávamos. Essa ligação com o ar e com o movimento solto e leve é o que 
mais me encanta quando me largo na ciranda repartida em tantas cores.” Nathercia
                                                                                       
Com os panos unidos, cirandamos, e brincamos com ele aberto no chão, 
onde só podia pisar nos buracos sem pisar nas cores. Brincamos de pular 
dentro e fora da ciranda. Nessa primeira experiência vimos que a música, o 
som sai da própria brincadeira, através das cantigas e da falação do próprio 
brincar. 
“Pra mim foi um dia particularmente feliz, pois o pátio da ASPA, que já é enorme para 
crianças que não têm espaço aberto para soltar o movimento, multiplicou-se em grandes e 
longas pipas, em bandeiras pirueteiras no ar, em tecidos que se coreografaram em corpos 
ágeis, curiosos e experimentadores.” Nathercia

Oficina Ciranda das Cores – grupo de 3ª idade do 
CEMASI, Mangueira de Botafogo.

“Aí, Guilherme 
Augusto foi visitar 

Dona Antônia e deu a 
ela, uma por uma, cada 
coisa de sua cesta...E 
então ela começou a se 
lembrar”. Mem Fox

Memória, lembranças, infância, alegria e gratidão. Essas foram as palavras 
que marcaram esse encontro. Ao falar sobre o trabalho que iríamos realizar 
e sobre o brinquedo feito de bambu, as lembranças começaram a borbulhar, 
primeiro meio tímidas, depois muito fortes e com grande excitação. Aquelas 
senhoras tão quietinhas, algumas encolhidinhas, foram se enchendo de 
energia ao lembrar dos velhos bambuzais existentes na comunidade, das 
festas, do carro do leite, dos belos soldados. “É, minha filha, antigamente os 
pobres moravam lá embaixo e o morro era lugar de rico”, “Lá na minha terra 
tem muita taquara”, “Bambu a gente pode comer também”.

Colocamos a Ciranda no chão, ainda 
desmontada em suas várias partes e 
pedimos que cada uma escolhesse um da 
cor que quisesse. Tal qual crianças, elas 
rapidamente escolheram seus brinquedos. 
E que surpresa teve Dona Nenzinha ao 
desenrolar sua “bandeira” vermelha e 
recordar da Lapinha, dança típica de sua 
terra, através da figura da mestra do cordão 
encarnado. Rapidamente, convocou a amiga, 
que segurando a bandeira azul, representava 
a figura da contra – mestra do cordão azul. 
E saíram pela sala cantando:



Oficina Ciranda das cores – Grupo de crianças da Creche 
Mundo Infantil, Santa Marta.

Fomos para o Santa Marta guiados pela Gabriela, pois não sabíamos chegar 
lá. Nunca havíamos entrado no Santa, ficamos impressionados com os becos, 
os caminhos estreitos, e a fiação toda que passa rente a orelha. E quando 
você chega lá em cima, tem um grupo de crianças, com os olhos grandões, 
brilhando, te observando e se perguntando: Quem são esses aí? “Os olhos são 
grandes janelas – janelas da alma” - indicadoras de expectativas e sentimentos. Gosto de 
ler e dizer com olhos, eles expressam o que as palavras não alcançam.” Nathercia

                                                                       

E assim seguimos por quase uma hora. Montamos a Ciranda e, cantando e 
rodando, passeamos pelas músicas de roda (Pai Francisco, Ciranda cirandinha, 
Fui no Itororó, etc), pelas marchinhas de carnaval e sambas antigos. Ao final 
de cada música, já se ouviam as primeiras notas de outra prontamente puxada 
por uma de nossas amigas.
Ao final da brincadeira, todas estavam felizes e agradecidas, perguntando 
quando estaríamos de volta. Foi um encontro de muita emoção e de revelações 
também. Descobrimos que o brinquedo, a Ciranda, gera recordação. O 
formato, as cores e o movimento permitiram um salto no tempo, uma volta à 
infância e um encontro com as lembranças guardadas na memória.
Segundo Nathercia, quando apresentamos através da Ciranda os tesouros 
da Joana, esses despertaram os tesouros destas senhoras, através da 
brincadeira. 
“Nossa, como pode tudo voltar assim de repente! Nem sabia que eu lembrava tudo isso”. 
D. Nenzinha

                             “Boa noite meus senhores todos
                               E a senhora deste lugar
                               Sou contra – mestra desta lapinha
                               E hoje a todos vem comprimentar.

                               Ofereço esse ramalhete que a contra – mestra dá

                               Sou eu um lindo anjo 
                               Que dos montes eu venho fugido
                               Venho à procura de uma rosa
                               Que ela me traz perseguida
                               Eu venho convidar minhas companheiras
                               Com elas vou formar a nossa brincadeira”.                          

Após essa bela apresentação, outra 
senhora, de bandeira em punho, entoou 
“Bandeira branca amor, não posso mais...” 
E, imediatamente, foi seguida por todo o 
grupo, que, formando uma fila, girou pela 
sala acompanhando a música.

                                                                  

E esse foi o primeiro aprendizado com esse grupo, as crianças eram 
muito novinhas, e num primeiro momento estranharam a nossa presença, 
quando começamos a fazer as brincadeiras. Mas aí, a educadora que estava 
acompanhando, começou a fazer algumas brincadeiras, e eles se envolveram 
na proposta, e brincaram de trenzinho, onde dois entravam pelos buracos no 
mesmo pano, de túnel, onde uma das pontas do pano ficava presa na parede 
e outra sendo balançada por outra criança, e eles iam passando por baixo. 
Se enrolaram e vestiram os panos. Como o espaço era menor, a educadora 
pegou um pedaço de pau, um cabo de vassoura, e uniu os centros dos panos, 
onde as crianças seguravam no bambu da borda, e iam rodando e cantando 
ao redor dela. Nesta oficina vimos como a participação do educador na 
dinâmica junto às crianças é fundamental para o envolvimento dos meninos 
e meninas na oficina. 



  
                                                  
Oficina Ciranda das Cores – grupo de educadoras da 

ASPA e da creche Alegria das Crianças, Rocinha.

Brincamos com Educadoras da ASPA e da creche Alegria das Crianças. 
Algumas pessoas nós já conhecíamos, outra ficamos conhecendo na oficina.
Esse foi o primeiro grupo, em que começamos o trabalho com a brincadeira 
do tindô lê lê , brincadeira  de roda recolhida pela pesquisadora Lydia Hortelio 
no sertão da Bahia, onde a roda cantando e fazendo os gestos sugeridos, 
expressava os comandos que iam surgindo espontaneamente, desinibindo e 
envolvendo o grupo na proposta.
Apresentamos a Ciranda, e já de cara elas escolheram se conectar, formando a 
roda, algumas poucas experimentaram alguma coisa sozinha, logo, se juntaram 
e começaram a brincar das brincadeiras que faziam com as crianças, e viram a 
importância de dar tempo para as crianças organizarem a própria brincadeira.  
Recordaram-se e viram como se dava de fato a brincadeira, como crianças e 
não como educadoras.

                                                       

“O fato de o grupo ser formado por funcionárias de duas instituições vizinhas que trabalham 
com educação infantil, faz com que a escolha pela brincadeira coletiva tenha uma grande 
importância, pois estimula o trabalho coletivo e a valorização de cada uma. As instituições 
comunitárias são desvalorizadas, em parte, pela baixa escolaridade de suas funcionárias. A 
dedicação diária dessas mulheres é chão e referência para muitas crianças. Somente juntas, 
em atitude colaboradora, poderão mostrar de forma ampla a seriedade de seu trabalho e 
superar os desafios cotidianos.” Nathercia

 Rede Brincar e Aprender no MST, Mangaratiba.

Final de semana de sol, de muita luz, alegria e brincadeira.
Chegamos ao MST, por volta das 11horas da manhã, éramos um grupo de 
8 pessoas viajando juntas para brincar. Eu, Marcela, Alexandra, Nathercia, 
Isabella, Carla, Miriam e Marcelo. Chegamos, e logo vimos um canto, já 
sinalizado pelas crianças brincando, que seria o lugar para brincarmos.
Um saco colorido, uma mala com imagens do Sítio do Pica Pau Amarelo, 
uns bambus presos por cordas. O que será isso? Como vai acontecer essa 
brincadeira?
De início, brincamos das brincadeiras das crianças, pique pega, morto-
vivo, bola de gude, uma forma de conhecê-los e nos apresentarmos; de 
aprendermos com eles a forma como brincam, como ocupam aquele espaço e 
as brincadeiras de que mais gostam. Depois apresentamos a Ciranda, um dos 
brinquedos  que escolhemos para partilhar com eles, onde eles iam brincando 
de vestir, colocando as cabeças nos buracos. Depois, com a Ciranda armada, 
estava havendo uma grande curiosidade pelo que estava dentro daquela mala, 
e, então, a Ciranda serviu de tapete para a contação de histórias, para a leitura 
dos livros; ficamos encantados com essa possibilidade de unir várias coisas, 
brincar, ler livro, contar história... A Ciranda como um tapete mágico que 
nos aconchegou para ouvir, cantar, sonhar, viajar, alcançar mundos internos e 
externos. Após a brincadeira, um final de semana muito gostoso, com banho 
de mar, risadaria, conversas, suco, sol, alegria e vida.                                                   

                           

 “Assim é o brincar: múltiplo, alegre, 
diverso, agregador de objetos, agregador 
de pessoas e desejos, aproximador 
de espaços, integrador de idéias e 
linguagens, vento que embaralha o 
tempo misturando idades e gerações, 
aprendizado de vida, leitura de mundo, 
integração com a mãe-terra, pulsação, 
abraço”. Nathercia



 Oficina Ciranda das Cores - grupo de educadoras, 
Mangueira de Botafogo.

Segunda – feira de manhã, fomos fazer a oficina junto a um grupo de 50 
educadoras. Junto a nós, foram a Liz, lá de Goiás, que estava aqui pelo Rio, e 
Gabriela, dinamizadora da Biblioteca lá no Mangueira, e que gosta muito de 
brincar de tindô lê lê.
Chegamos e nos apresentamos para o grupo, que em seguida se dividiram em 
2 grupos para brincarmos.
No primeiro grupo havia 14 educadores, começamos com uma roda 
cantando o tindô lê lê, e o grupo já estava bem animado, depois apresentamos 
a Ciranda, e de início se juntaram como num trem, que ia cantando em roda. 
Foram sendo recordadas diversas canções. Montamos a Ciranda em roda, e 
mais canções foram trazidas para a roda. 
Então a Liz, trouxe uma cantiga que ela faz lá em Goiás, para as pessoas se 
apresentarem:

A ......... vai entrar na olaria do povo.
A ......... vai entrar na olaria do povo.
Desce como um vaso velho e quebrado;
Sobe como um vaso novo.
Desce como um vaso velho e quebrado;
Sobe como um vaso novo.   
                                                                                                                                       

 VIVA A BRINCADEIRA!!!! VIVA A ALEGRIA, CANTORIAS E 
BAILADOS!!! 

E assim, cada pessoa entrava na roda, e descia e subia dançando, e na segunda 
vez, todos na roda imitavam a imitavam.
Finalizamos um grupo e deixamos a Ciranda armada no chão, o segundo 
grupo chegou e fizemos uma roda em volta da Ciranda, novamente 
começamos pelo tindô lê lê.
O diferente foi que pela primeira vez começamos um grupo com aCiranda 
montada. E isso gerou de já comecarmos o tindô  lê lê na Ciranda. A própria 

Ciranda já fez parte da brincadeira, e daí foram surgindo novas cantigas, 
brincadeiras como Escravos de Jó, onde a Ciranda ia sendo passada de mão 
em mão, e uma coreografia foi montada ali, na hora. Depois a Ciranda foi 
desmontada, outro trem foi montado e músicas do cacuriá, como do universo 
das crianças entraram na brincadeira. Ao final deste grupo foram cantados 
sambas de enredo, com direito a porta – bandeiras e baianas. 
Ao final, juntamos os dois grupos numa grande roda para finalizarmos 
cantando o tindô lê lê, dando graças a todos presentes e por mais um dia de 
brincadeira.



 Oficina Ciranda das cores – Grupo de alunos da Escola 
Municipal Capistrano de Abreu, Horto.   

Fizemos a Oficina com a Ciranda das Cores na Escola Municipal Capistrano 
de Abreu, localizada no bairro do Horto, através de um contato feito com 
a Daniela, que vem realizando um trabalho corporal com uma turma de 
terceira série nesta escola.
 A turma de, aproximadamente, 30 crianças entre 9 e 10 anos foi dividida em 
dois grupos de forma aleatória para um melhor rendimento do trabalho. 
O primeiro grupo chegou curioso e concentrado. Após uma apresentação 
em que cada um falava seu nome e realizava um gesto correspondente, 
fizemos uma roda e cantamos o tindo lê lê, com várias sugestões de 
movimentos dadas pelas crianças. Depois desse aquecimento, espalhamos 
as partes da Ciranda no chão e convidamos as crianças a explorarem o 
brinquedo. Surgiram aviões, carros, trens, bandeiras, cortinas para a casinha 
de boneca e, pela primeira vez, armas. Esse foi um elemento muito forte 
nessa turma, tanto no primeiro quanto no segundo grupo. Eram armas 
de fogo, espadas e lanças, que os meninos usavam para brigar. Após uma 
longa exploração do brinquedo, montamos a Ciranda e começamos a rodar. 
Pedimos uma música e as crianças cantaram uma do Marcelo D2 (“Eu me 
desenvolvo e evoluo com meu filho, eu me desenvolvo e evoluo com meu pai”). Cantamos 
também “O fulano vai entrar na olaria do povo, desce como um vaso velho e quebrado e 
sobe como um vaso novo”, em que o grupo repete o movimento daquele que está 
no meio da roda. Encerramos essa oficina levando as crianças de volta para 
a sala de aula com a Ciranda em forma de trem e todos dentro dele.              

Duas meninas criaram uma forma de brincar, juntando duas partes e 
balançando enquanto outras crianças passavam por baixo. Montamos a 
Ciranda e tentamos fazer outras brincadeiras, mas o grupo estava muito 
agitado e decidimos encerrar a Oficina. Esta foi a primeira experiência 
dentro de uma escola e com crianças nessa faixa etária.                                  

                                                           
Trouxemos o segundo grupo dentro do trem para 
o pátio da escola e chegando lá desmembramos a 
Ciranda para que cada um explorasse o brinquedo 
como quisesse. Esse grupo estava muito agitado 
e algumas crianças pareciam achar infantil aquela 
brincadeira. Mesmo assim surgiram muitos 
elementos semelhantes aos do primeiro grupo, 
merecendo destaque as armas que neste grupo 
ainda foram usadas com mais violência. 

                                                                                                                      
       
 Oficina Ciranda das Cores – grupo de crianças do Reforço 
Escolar da Igreja Batista, Santa Marta.

Diferente das outras oficinas, essa foi realizada em um local público, na 
praça em frente ao Santa Marta. Dina, professora do Reforço Escolar da 
Igreja Batista, desceu com um grupo de 6 crianças.
Era uma manhã de sol, abrimos a Ciranda, fizemos umas brincadeiras de 
roda, e dessas surgiu uma brincadeira, aonde um de cada vez ia ao centro da 
Ciranda e falava um verso, e enquanto o verso era falado, os outros ao redor 
iam em direção ao centro, levantando a Ciranda, escondendo quem estava 
no centro, parecendo uma flor fechada que ia se abrindo após o verso falado.

                                                     
Depois as crianças propuseram um circuito usando os brinquedos da praça, 
aonde elas iam com uma bandeira correndo passando pelos brinquedos, 
enquanto marcávamos o tempo que cada um levava para fazer todo o 
circuito, o que fizesse em menos tempo ganhava. 
Essa oficina foi bem rápida, o grupo estava cansado, e talvez um pouco 
envergonhado por ser em um local público.  



 Oficina Arco - íris – grupo de crianças do Reforço Escolar 
da Igreja Batista, Santa Marta.

Chegamos a Igreja, esperamos terminar a aula de canto/ música para 
começarmos a oficina, enquanto isso subimos para o local onde estaríamos 
realizando as oficinas, o local é como um terraço coberto, com um espaço 
aberto.
Para iniciarmos, abrimos o Arco-íris, e montamos ele grande, grudando 
todas as partes formando um grande retângulo. Quando as crianças 
chegaram, algumas já foram se jogando por cima do pano, outras, íamos 
avisando para tirarem o chinelo e sentar no pano. Quando estávamos todos 
sentados em cima, começamos a contar a história do Arco-íris para as 
crianças, e depois de contarmos perguntamos a eles, de que eles queriam 
brincar com os panos, do que podíamos brincar com os panos. Logo eles 
quiseram brincar de galinha choca, todos ficavam sentados no pano, e um ia 
colocar o chinelo atrás de um outro que corria atrás dele, enquanto isso, o 
grupo ia cantando: 

“Galinha choca, chocou o ovo, saiu minhoca, da perna torta...”.

Quando a pessoa era pega, ela ia para o meio da roda e cantávamos a 
música.
Depois, mostramos que os panos podiam ser soltos, e logo eles se 
atracaram para pegar as cores que cada um queria, uns viraram capas, que 
os meninos pulavam do balcão, outras meninas brincaram de balançar dois 
panos juntos cantando músicas, dando o clima com os movimentos dos 
panos.
Depois a proposta foi o pique bandeira, onde dois panos, o rosa e o azul 
eram a bandeiras, e os outros eram a linha central que dividia o campo. 
Durante a oficina todos falaram de brincarmos com a bola, de jogar futebol, 
então para utilizarmos o elemento da bola, que eles estavam trazendo, 
propusemos juntar os panos formando um retângulo, e depois brincarmos 
como o “pára-quedas”, colocando a bola no centro e todos segurando nas 
bordas balançando o pano, com o tempo o pano abria, os velcros soltavam 

e a bola passava no meio. Então arrumamos os panos ao comprido, unidos 
pela lateral maior, e a bola rolava de um lado para o outro. Ao final, fizemos 
uma roda e agradecemos.
As brincadeiras trazidas pelas crianças eram as que elas já faziam naquele 
espaço. Com essa oficina pudemos mostrar uma outra forma de brincar 
com a bola, e ver como o pano pode ser acolhedor para contar uma 
história. 

“Destaco a possibilidade que o Arco-Íris traz de transformar-se em elemento de uma 
brincadeira cotidiana das crianças - limites e bandeiras do pique. Diferente da Ciranda 
que sugere imediatamente movimento, depois alude a elementos e situações cotidianos como 
bandeiras, andar de avião, de trem, etc., e depois já no chão, funciona como base para 
brincadeiras conhecidas que são recriadas a partir dessa nova base como, por exemplo, 
Coelho na Toca, o Arco-Íris não indica de cara o que fazer. A idéia de utilizar a bola de 
uma outra forma é muito boa “. Nathercia.

 Oficina Arco - íris – Grupo da terceira idade do CEMASI, 
Mangueira de Botafogo.

Retornamos ao grupo da terceira idade do CEMASI, para fazer a oficina 
do Arco-íris. Já havíamos estado com esse grupo fazendo a oficina com 
a Ciranda das cores. A oficina aconteceu de uma forma bem diferente da 
que havíamos feito anteriormente. Estávamos acompanhados de Esther 
e Adolfo, alunos da PUC, que estavam procurando um local para fazer 
projeto. 



No dia da oficina era aniversário de D. Nem. Chegamos, falamos um pouco 
do que iríamos fazer, Ana que coordena o grupo não estava presente, 
esperamos um pouco, D. Nem estava chegando. Quando ela chegou, 
apresentamos o novo brinquedo, tiramos um a um cada pano da bolsa e elas 
iam pegando, de início, elas vestiram como capas, saias, depois de vestidas, 
perguntamos de que brincaríamos, elas cantaram algumas músicas, mas só 
o início, sem continuidade. Alexandra colocou uma música do alto de natal, 
e D. Nem comentou que agora era diferente do que ela conhecia. Então 
pedimos que ela mostrasse como era, mas ela não quis. No meio da oficina, 
chegou um senhor cego, Seu Nei, que começou a reconhecer o pano pelo 
toque, foi sentindo o velcro, e as senhoras o ajudaram a vestir. Fizemos uma 
roda com todos grudados pelos velcros do pano vestido pela pessoa ao lado. 
Depois grudamos os panos pelo lado menor e formamos um grande círculo, 
A aniversariante entrou na roda e cantamos parabéns movimentando os 
panos em direção ao centro da roda, abraçando ela com os panos, depois 
brincamos de brincadeiras de roda. Esse movimento feito com os panos 
pelas senhoras, transformando os pedaços de pano num grande abraço, 
mostrou para nós uma nova possibilidade de brincar com o Arco-íris. Ao 
final, brincamos sem o Arco-íris, da brincadeira que a Liz trouxe de Goiânia 
e de tindô lê lê.

                                                      
Nessa oficina, num primeiro momento elas estavam sem saber o que fazer 
com aquilo. Acreditamos que a forma do objeto possa ter gerado isso, pois o 
formato da Ciranda é muito convidativo, ele convida as pessoas a participar, 
colocando-as em movimento. Com o Arco – íris, percebemos as senhoras 
sem saber o que fazer com aquilo, com aquele material, igual às crianças, 
que utilizaram o brinquedo com a referência que tinham de brincar naquele 
espaço.                                                                        

“Penso no que Vicente diz quando traça um paralelo entre a forma convidativa da 
Ciranda e a dificuldade maior, para alguns grupos, de descobrir como brincar com o 
Arco-Íris. Lembro então do filme Doutores da Alegria quando eles sinalizam que não 
buscam o riso fácil e falam isso numa cena onde os adultos estão rindo das palhaçadas 
e uma criança pequena que está doente olha séria. Aos poucos o rosto da criança vai 
se iluminando até abrir um largo sorriso. De fato a Ciranda tem uma mágica mais 
imediata, mas é interessante irmos também nós aprendendo com a sutileza do Arco-Íris 
que ainda nos surpreenderá muito.”. Nathercia

Oficina Ciranda das Cores – Grupo de alunos do Colégio 
Inácio Azevedo Amaral.         

Fomos convidados a participar da Semana da Cultura organizada pelos 
alunos do colégio e realizamos a Oficina intitulada Brincadeiras e Jogos para 
um grupo de pessoas.
Iniciamos o encontro explicando o nosso trabalho, onde surgiram os 
brinquedos, as histórias de cada um e os lugares por onde já circularam.
Apesar de termos levado a Ciranda das Cores e o Arco-íris de brincar, o 
tempo curto só permitiu a utilização da Ciranda.                                            
                   

Começamos com o Tindo lê lê, sugerindo alguns movimentos e todo o 
grupo se mobilizou explorando diversos gestos. Em seguida, perguntamos 
do que mais poderíamos brincar e várias idéias apareceram. Brincamos de 
Elefantinho Colorido, onde parte do grupo ficava embaixo da Ciranda e 
colocava a cabeça dentro do pano da cor mandada, e de Escravos de Jó, 
usando a Ciranda como o objeto que gira nas mãos do grupo, cantando a 
música, depois o “la la la”. Em seguida o “humm humm humm” e , pra 
terminar em silêncio.



Finalizamos com a brincadeira trazida pela Liz lá de Goiás, que sempre gera 
uma mobilização muito grande, por colocar um a um no centro da Ciranda.
Encerramos o encontro conversando sobre a importância do brincar, dos 
espaços de convivência. Por se tratar de um grupo que está se formando 
no Curso Normal, achamos válida uma conversa mais aprofundada sobre o 
trabalho. Surgiram muitas perguntas, curiosidades sobre o trabalho e sobre 
o projeto Rede Brincar e Aprender. O grupo solicitou um novo encontro 
em que pudéssemos ter um tempo maior pra trocar, ao que nos colocamos 
à disposição.

rapidamente deu início a uma grande exploração da Ciranda, usando-
o como bandeira, enfiando as cabeças nos buracos até formarmos uma 
minhoca gigante que andou, correu e se torceu pelo espaço.
Montamos, então, a Ciranda e ensinamos a brincadeira do “vaso velho, vaso 
novo”. Todos participaram, gerando um clima de gozação e descontração no 
grupo. Brincamos também de Escravos de Jó.
Conversamos um pouco sobre a origem do brinquedo, os lugares por onde 
já passou, as brincadeiras surgidas nas oficinas e nossa proposta com esse 
trabalho. Ressaltamos a importância desses momentos de brincar, da criação 
desses espaços internos, que permitem outro tempo, que possibilitam o 
resgate da espontaneidade que vamos perdendo. Um rapaz chama a atenção 
para a brincadeira em grupo, para a necessidade de se integrarem para a 
brincadeira poder acontecer.
O grupo sugere, então, mais três brincadeiras da infância: galinha choca, 
morto/vivo e adoleta ( a do lê ta, lê petit, petit póla, lê café com chocolat, a do lê 
ta, puxa o rabo do tatu quem saiu foi tu, puxa o rabo da cotia, quem saiu foi sua tia, 
baygon, baygon, barata com sabão, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10).
O grupo brincou com muita vontade e energia, tendo um ritmo bem 
próprio. Todos se preocuparam com a participação de todas as pessoas, não 
permitindo que ninguém ficasse de fora. 

Oficina Ciranda das Cores Grupo de jovens do Ponto de 
Cultura, Rocinha.     

Iniciamos a oficina com uma breve apresentação do trabalho e das pessoas, 
prosseguindo com as brincadeiras: pom pom pom, brincadeira com as mãos 
juntas palma com palma, onde os dedos representam um diálogo, batendo 
um no outro. Em seguida,  outra brincadeira de movimento com as mãos, 
mas em roda “nós quatro, eu com ela, eu sem ela, nós por cima, nós por baixo”, feito 
por todo o grupo junto.
Fizemos o Tindolelê e pedimos que os jovens explorassem as partes da 
Ciranda, pensando de que forma poderiam usar o brinquedo. O grupo 



Durante o processo das oficinas também surgiram questões. Uma delas, 
a partir de uma das oficinas, onde a Ciranda foi transformada em arma: 
Será que as brincadeiras manifestadas com a ciranda, não são as formas 
encontradas para cada grupo conviver num espaço, gerando um espaço de 
convivência?
Dessa questão surgiu outra: Será que não é essa a função das brincadeiras 
propostas com a Ciranda: mostrar que existem outras possibilidades de se 
estar junto, outras formas?

Essas questões colocaram os pensamentos em movimento. Minhocas, 
minhocas...

“Na verdade é essa a função que vejo no meu trabalho com o brincar, com o brinquedo: 
observar as formas de convivência e mostrar que os caminhos são muitos, que podemos 
estar juntos com harmonia, gentileza, com respeito às diferenças, etc.
 As formas de estarmos junto com o outro sempre despertaram meu interesse e acredito 
no encantamento da Ciranda das Cores como um objeto brincante que desperta 
curiosidade aguçando o que está latente em cada grupo (e isso acontece, como temos visto, 
pela singularidade dele, pela não existência de uma regra a priori para seu uso).
MOVIMENTO é uma palavra talvez a ser explorada nesse processo todo gerado 
nas oficinas: na interação com o objeto, o movimento do corpo desperta as lembranças 
de infância, o prazer de deslocar-se no vento, a agressividade em jogos de guerra, etc. 
Movimento no tempo, no espaço amplo, no espaço interno, no cotidiano trazendo á tona 
a força (ou a fragilidade) de interação de cada grupo.
As crianças não precisam de ninguém para se organizarem em brincadeiras, então, 
qual seria o sentido de profissionais se voltarem para a criação de espaços de brincar 
senão pela função de facilitar o espaço de convivência em um mundo que cada vez mais 
individualiza e afasta um do outro?”Nathercia
 
“ Acho que sem dúvida nossa presença com a Ciranda, com os livros, os brinquedos, 
brincadeiras e tudo mais que o Rede traz é parte de um estímulo, é acréscimo de 
conhecimento, é acesso a outras formas e propostas, mas é claro também que isso vai 
refletir um formato, um hábito, um conhecimento por parte de quem convive conosco.
Tudo que nos chega nas mãos, aos olhos, aos ouvidos, levantará uma ciranda de 
referências e um girar de novidades, que serão exploradas e experimentadas, acrescidas 
ao nosso saber e sentir”.Isabella

“Penso que sempre que estamos diante do novo, recorremos a formas já conhecidas para 
nos relacionar e com a convivência podemos descobrir outras formas para uma mesma 
situação”.Alexandra



Concluindo... Bibliotecas e brinquedotecas...

Todas as reflexões apresentadas aqui foram feitas a partir do que foi 
observado e vivido durante a convivência nos pólos de ação junto aos 
dinamizadores e nas reuniões junto às coordenadoras, que acreditamos 
estarem manifestas nos brinquedos construídos em unidade com eles.

Foram observados vários aspectos de cada dinamizador, de seus espaços 
de trabalho, dos grupos dinamizados que estavam manifestos em cada 
brinquedo. Mas o brinquedo também apresentou, trouxe para a consciência 
a ação do coordenador dos pólos junto ao dinamizador, a forma como 
o trabalho é conduzido nesses espaços. Tanto Nathercia quanto Isabella, 
têm formas características de estar em seus campos e se relacionar com o 
dinamizador.

A Ciranda das cores e o Arco – íris, que foram construídos nos espaços 
coordenados pela Nathercia, apresentaram características similares. A 
possibilidade de se conectar e se desconectar, permitindo ora o brincar 
junto, ora o brincar individualmente.O avental e a barangandeira, 
construídos nos espaços coordenados pela Isabella também apresentaram 
características similares. Os dinamizadores vestem esses objetos para 
fazer a atividade, e ambos possuem bolsos. Observando pelo movimento, 
os objetos construídos nas brinquedotecas manifestam os movimentos 
de juntar/separar, conectar/desconectar, grudar/ desgrudar. Os objetos 
construídos nas bibliotecas manifestam os movimentos de vestir, colocar, 
guardar.

Costurando com um fio só...

Em comum, os quatro objetos apresentam as cores, a possibilidade de 
colocar algo em movimento e a confecção através de panos, da costura.
Durante os processos, duas coisas ficaram bem claras com relação à 
condução/ coordenação dos campos. A FLEXIBILIDADE para lidar 
com o cotidiano e os imprevistos e o CUIDADO com cada parceiro, 
entendendo que cada um tem um tempo e um ritmo.
Pensando nos quatro processos e nas oficinas, vem uma palavra à cabeça: 
MOVIMENTO. Movimento que possibilita a formação de elos. Movimento 
que estimula o contato, o interagir, o conviver. Estar com o outro, da forma 
que cada um puder estar.
Acreditamos que esses três conceitos são elementos essenciais na realização, 
na manutenção, no trabalho diário do Projeto Rede Brincar e Aprender.


