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Apresentação  

 

O projeto de pesquisa Elos na Rede, realizado de abril de 2007 a março de 2008, é 

fruto de um encontro entre Instituto C&A de Desenvolvimento Social e CIESPI (Centro 

Internacional de Estudos e Pesquisas sobre a Infância). Respectivamente, entre Programa 

Prazer em Ler e Projeto Rede Brincar e Aprender. A presente pesquisa nasce de interesses 

comuns reunidos em ações que se ocupam com o desenvolvimento infantil e juvenil, com a 

cultura, com a promoção, defesa e garantia de seus direitos - principalmente, aqueles de ler 

e brincar. Busca-se contribuir na formação de leitores, na criação e no fortalecimento de 

redes comunitárias, políticas públicas e práticas sociais engajadas na melhoria das relações 

no mundo de hoje. 

O objetivo desta pesquisa é analisar a iniciativa que vem sendo realizada desde 

2002, pelo Projeto Rede Brincar e Aprender, através de brinquedotecas e bibliotecas 

comunitárias, localizadas na zona sul do Rio de Janeiro: Mangueira de Botafogo, Santa 

Marta, Horto e Rocinha. Tal projeto, em seus quase seis anos de vida, visa integrar cultura, 

educação e ação social, objetivando a valorização das histórias locais e o intercâmbio entre 

estas comunidades.  

O foco de análise da pesquisa são os elos que se dão entorno dos espaços onde 

acontecem as bibliotecas e brinquedotecas comunitárias.  

Investigar os elos na rede é poder acompanhar a emergência dos elos em estreita 

relação com as práticas que os engendram. Trata-se de um movimento investigativo que se 

faz no trajeto de um processo de produção – Cartografia, nosso método. Faz-se pesquisa 

acompanhando um fazer, faz-se junto, no tempo e no espaço, entre céu e terra comuns. A 

questão ética se faz presente. Pois, importa investigar a qualidade daquilo que nos move, 

analisando os efeitos deste percurso em nós e nos participantes da pesquisa.  

Com isso, a pesquisa não visa uma regra para todos. Em movimento e conexão com 

o plano da vida, acompanhando e criando coletivamente subjetividades e mundos, 

produzimos um conhecimento a partir de um fazer. Assim, aqui, desde o início, participar e 

conhecer caminham juntos.  
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Puxando um fio para desenrolar palavras 

 

Era uma vez...  

 

(pausa) 

 

Mas, ainda é! 

 

E agora? 

 

É difícil pontuar onde começa esta pesquisa. Ela é fruto de uma história longa e 

coletiva, com inumeráveis caras, vozes, ambientes, objetos, jogos, contos, cores, pontos e 

nós... Alguns falam alto, são fortes, aparecem muito, outros, são invisíveis, imperceptíveis, 

podemos experimentar mas ainda não sabemos nomear. Com o trabalho que se segue 

tecemos muitos afetos e um mundo que se faz e se refaz continuamente. Nesta história, 

passado, presente e futuro se confundem. Vamos juntos ver onde vai dar. 

Era uma vez o início de uma investigação. Um pesquisador de fora do CIESPI foi 

requisitado. Precisava-se de alguém que não fosse da equipe que já trabalhava em campo 

para ajudar a ver melhor o que já se fazia. Uma porta se abria para esta pesquisa começar. 

Com que prática vamos lidar? Com o Projeto Rede Brincar e Aprender. E o que 

acontece neste campo a ser pesquisado? Lê-se e brinca-se, principalmente. Mas, para o 

projeto se desenvolver muitas ações colaboram. Que ações são estas? Que referenciais 

teóricos são instrumentos nesta pesquisa? Que autores e conceitos nos ajudam na reflexão 

e na construção de um texto analítico? Como pesquisar? Conhecendo o que se faz através 

do modo que é feito, acompanhando de perto as atividades do Rede, lendo o material 

produzido pela equipe responsável, fazendo visitas aos diferentes participantes do projeto, 

assim como entrevistas individuais e em grupo. Produzindo junto um material – fazendo 

cartografia. O que gera a prática do Rede Brincar e Aprender em termos de elos? Isto será 

tema de uma análise. O que a pesquisa pode dizer? Tudo isto só podemos indicar após o 

caminhar, a partir do presente. Mas, vamos contar do passado? Também. Um passado em 

movimento, que nos atravessa e transforma o futuro a cada instante. Bom! Vamos ver onde 

isto vai dar. 
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Introdução: Elos 

 

O projeto de pesquisa Elos na Rede é um desdobramento do projeto Rede Brincar e 

Aprender
1, para investigar o que vem sendo produzido, em termos de elos, nas práticas 

realizadas com as crianças em bibliotecas e brinquedotecas comunitárias. Busca-se 

verificar como o ler e o brincar, com as práticas que os cercam, são dispositivos2 na criação 

de elos – elos entre criança e família, criança-escola, criança-comunidade, criança-leitura, 

criança-brincadeira e elos da criança consigo mesma. Considerando-se também relevante 

os elos que vêm sendo criados entre comunidade, escola, cultura, dinamizadores, parceiros 

e famílias em torno do desenvolvimento das crianças e dos adolescentes. 

O trabalho do Rede com as crianças e as comunidades acontece desde 2002. Hoje, as 

práticas do projeto abrangem iniciativas como: revitalização e criação de bibliotecas e 

brinquedotecas, maratonas de leitura, jornadas de educação e cultura, articulação 

comunitária, reuniões com parceiros das quatro comunidades, promoção de atividades 

lúdicas e de leitura com crianças e adolescentes, capacitação de dinamizadores, luta pela 

promoção e ampliação dos direitos das crianças e adolescentes, sobretudo o de brincar, o 

de se desenvolver brincando, dentre outros. Trata-se de uma prática que foi ganhando 

corpo e segue acontecendo independente desta pesquisa. Mas, o Instituto C&A de 

Desenvolvimento Social, órgão parceiro e financiador do projeto, certo dia, em reunião 

com o CIESPI (Centro Internacional de Estudos e Pesquisas sobre a Infância), enuncia a 

necessidade de uma pesquisa que possa verificar a criação de elos com a leitura, com a 

família e a comunidade. Colocando ainda que tal pesquisa, através da metodologia criada, 

pode estender o trabalho do Rede para outras comunidades. Havia o interesse de 

acompanhar um investimento, não só financeiro, mas ideológico e energético - na aposta 

da leitura, do brincar e das práticas locais como potencializadoras e transformadoras do 

social. A idéia é reconhecer o que se faz, aprender com isso e compartilhar a riqueza 

produzida para que ela siga valorizando-se. Nasce a pesquisa Elos na Rede. 

                                                
1  O Projeto Rede Brincar e Aprender aparecerá ao longo do texto abreviado para Rede. O Rede, projeto e acontecimento. 
2 Adotamos o conceito dispositivo tal como apresenta Gilles Deleuze (1988) em texto dedicado ao trabalho de Michel 
Foucault: “um conjunto multilinear [onde] os objetos visíveis, os enunciados formulados, as forças em exercício, os 
sujeitos em posição são como vetores ou tensores” (1988: 1). Portanto, trata-se de um artifício que reúne formas e modos 
de ser constituídos (idéias, gestos, crenças, julgamentos, etc.), e, movimentos e aberturas para atualizações e invenções de 
novos modos de existência. 
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Historicamente, as famílias de classes populares vêm sendo apontadas como 

inadequadas, incompetentes e incapazes de cuidar de suas crianças. O foco tem sido, 

predominantemente, nas suas supostas faltas, problemas, fracassos e deficiências. É 

necessária uma mudança de mentalidade que tenha como alvo competências e 

potencialidades, bem como o apoio efetivo do Estado e da sociedade Civil. As rápidas 

transformações do mundo moderno e suas repercussões na vida familiar e comunitária 

impõem novos desafios quanto à formação, criação e educação das crianças e adolescentes 

(Rizzini e equipe, 1999. Pressupostos do projeto Elos / RJ, mimeo). 

Preocupado com tais movimentos, o CIESPI vem realizando pesquisas3 e 

promovendo debates desde 1997.  

 

Na atual pesquisa, ao vislumbrar os elos que são criados e nutridos com a prática do 

Rede, investigamos uma noção viva, móvel e em estreita relação com crianças, jogos, 

histórias, memórias, amizades, afetos e a própria prática do projeto. Trata-se de estar em 

contato com o fazer deste projeto Rede e poder extrair os elos da experiência daqueles que 

dele participam. Como estamos entendendo desde o inicio, os elos não estão dados, não 

estão no mundo e não são apenas descobertos. Sublinhamos o caráter emergente dos elos, 

como eles são produtos de certos territórios e modos de fazer, como precisam ser 

abordados em seus contextos, singulares e concretos.  

Um dos conceitos presentes ao longo da pesquisa é o de Subjetividade tal como 

pensado por Gilles Deleuze e Félix Guattari (1980). A Subjetividade é indissociável da 

idéia de produção. Ao contrário do sujeito fixo, cartesiano, que tem como condição um 

pensamento que o separa do mundo, as subjetividades estão em constante transformação e 

têm relação direta com o território histórico e afetivo que habita. Ao considerarmos 

subjetividades em processo de produção no lugar de sujeitos e objetos dados, nos 

associamos a idéia de que uma humanidade está sendo constantemente criada, como 

apresenta Milton Santos4. Na ação cognitiva há um vetor inventivo, aprendemos criando o 

                                                
3 Os artigos publicados na Revista do Departamento de Serviço Social da PUC-Rio, editada pela equipe do CIESPI 
compreende a construção destes marcos conceituais que temos buscado aprofundar. Vide: O Social em Questão n.7. 
Revista do Programa em Serviço Social da PUC-Rio. Crianças, adolescentes, famílias e políticas públicas: para além do 
faz de conta. Rizzini, Irene; Barker, Gary e Zamora, Maria Helena (orgs.). Volume 7, número 7, ano VI, primeiro 
semestre de 2002. 
4 Aqui, fazemos referência ao documentário “O país distorcido: o Brasil, a globalização e a cidadania” – 
Milton Santos, 2002. Um fragmento do pensamento ali apresentado: "Podemos acreditar na inversão 
gradativa do processo atual, mediante a construção de uma globalização de baixo para cima, uma 



Elos na Rede 

    

10 

mundo e a nós mesmos (Kastrup, 1999). Trata-se de um aprendizado que vai formando os 

indivíduos em direção a uma autonomia, constituindo-os em conexão com o coletivo, e, 

não, distanciando-os das práticas que os engendram, como se dá no processo de 

individualismo (onde se produz assujeitamento e dominação de uns sobre outros).  O ler e 

o brincar se inserem no âmbito das práticas de produção de subjetividade. 

 

Entendemos que elos são laços humanos vitais, conectam os homens entre si, o 

homem consigo mesmo (com suas ações, emoções, e pensamentos) e à vida de maneira 

geral. Os elos na vida de uma criança contribuem para o desenvolvimento de um sentido de 

ser (noção de si próprio) e de pertencer (noção de coletividade) possibilitando sua 

formação enquanto sujeito social, enquanto sujeito cidadão; os elos podem ser 

estabelecidos com pessoas (familiares, vizinhos, professores, amigos, etc.) e em contextos 

diferenciados (casa, escola, igreja, comunidade, rua, cidade, quintal, etc.). Neste sentido, o 

entorno da criança é considerado um continente na formação dos elos com os movimentos 

e os afetos presentes (Rizzini e equipe do Rede Brincar e Aprender, 2006). 

Desde o início da vida, a criança estabelece elos e é constituída por estes elos – trata-

se de um mesmo movimento. Os elos, como canais de conexão, se tornam referências para 

a criança ser e existir no mundo, alimentando um desenvolvimento construído na relação 

dinâmica com o território que habita. Entendendo a criança como um ser em formação, 

ativo em sua sociedade, transmissora e criadora de sua cultura, a sua capacidade de 

estabelecer elos fortes e duradouros tem importância fundamental para o presente e para as 

gerações futuras. 

O elo é como um limiar, uma membrana permeável que dá nascimento e faz crescer 

relações; faz nascer o ser e o seu meio. É a partir daí que entendemos ser possível falarmos 

em reciprocidade e compartilhamento da experiência (que forma leitores e cidadãos; 

indivíduos autônomos e singulares), ao invés de uma relação de transmissão de saberes 

instituídos (como é exemplo a educação formal constituída, que acaba por tamponar 

aspectos afetivos e singulares do processo de desenvolvimento de seus alunos, alimentando 

o individualismo e a segregação). Pensar o elo como aquele que conecta e alimenta os 

indivíduos em suas comunidades, é pensar numa dupla captura; é pensar que o elo faz com 

                                                                                                                                              
globalização verdadeiramente humana. Pode-se dizer que uma história universal verdadeiramente humana 
está, finalmente, começando. 
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que as coisas e os seres, os encontros e os afetos, gerem pertencimento e engajamento; 

crescimento de uma rede de relações. Esta noção pode ser bem ilustrada com a colocação 

de uma dinamizadora dos espaços do Rede: 

 

Quando eu chego, gosto do jeito que elas (as crianças) correm. 
Parece que você nasceu e se criou ali com eles. É como se eles 
fossem parte de você (Rocinha, RJ, 11/07/2007). 

 

Pensar elos na atualidade, nos remete a formações de redes, tema que tem sofrido 

desgaste se tornando um termo chavão. Constantemente assistimos qualquer agrupamento 

de organizações ou iniciativas formarem uma rede, o que gera inúmeros modelos e 

possibilidades de concepções. Frente ao desafio da não banalização de conceitos e práticas, 

nos aventuramos a refletir na importância do tema elos e como tem acontecido a produção 

de conexões: conexão entre as coisas, a formação de elos e os processos de produções 

coletivas do mundo e de si. 

Insistimos neste tema nos posicionando ao lado das modulações contemporâneas do 

capitalismo para produzir desvios nesta lógica, na qual, as produções da violência, medo e 

insegurança fazem parte de um mecanismo de controle social, fragilização das relações e 

produção de subjetividades assujeitadas.  

 

Um dos efeitos mais avassaladores do capitalismo globalizado e de 
sua ideologia política, o neoliberalismo, é a demolição da noção de 
bem comum. [...] Exacerbando a auto-afirmação, o homem não está 
junto dos demais seres e sim sobre e contra eles (Boff, 2003, p. 16 e 
63). 

 

É neste movimento, criado pelo afastamento, pelo enfraquecimento dos vínculos 

entre as pessoas e as coisas, pela efemeridade das relações, que o contemporâneo se torna 

repleto de lugares de miséria e assujeitamento. Em As três ecologias, F. Guattari (1990) faz 

uma advertência: “o planeta Terra vive um período de intensas transformações técno-

científicas, em contrapartida das quais engendram-se fenômenos de desequilíbrios 

ecológicos que, se não forem remediados, no limite, ameaçam a vida em sua superfície” 

(p.7). 

Analisar possibilidades de encontros, conexões, formação de elos e redes é uma 

aposta em um desenvolvimento social capaz de criar novas relações com a família, com a 
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comunidade e com o estado, por exemplo, sugerindo o fortalecimento de práticas locais e 

concretas; micropolíticas5 que permitam a singularização das existências ao invés da 

homogeneização das massas orientadas pelo mercado de consumo.  

 

Diante do desafio de aprofundar este conceito de “Elos” através da pesquisa Elos na 

Rede, uma pergunta foi sintetizada para nos nortear durante todo o percurso traçado: nas 

práticas do Projeto Rede Brincar e Aprender, como o ler e o brincar foram dispositivos na 

ampliação do território existencial das crianças, no desenvolvimento delas e das 

comunidades a elas ligadas?  Esta pergunta nos moveu para estar em campo sendo 

afetados pelas suas práticas, histórias, percursos e linhas de constituição. Antes de ir a 

campo, algumas direções foram traçadas, tendo como premissa o compromisso do Rede 

Brincar e Aprender em promover os direitos da criança, onde se inserem o ler e o brincar. 

Desta forma, o Projeto Elos na Rede se balizou a partir dos seguintes objetivos: 

 

- Identificar os elos que se dão em torno das práticas do Rede Brincar e Aprender; 

- Identificar quais são os processos através dos quais crianças, adolescentes, jovens, 

educadores, dinamizadores e famílias das comunidades participantes do projeto Rede  

chegam até as bibliotecas e brinquedotecas comunitárias?  

- Descrever mecanismos e estratégias utilizados no Projeto e os elos que propiciam o 

engajamento e a permanência nesses espaços, isto é, articulações e fortalecimento; 

- Transformar os resultados da pesquisa em reflexões claras, de forma que contribua 

para análises do projeto Rede Brincar e Aprender, assim como de outras organizações 

apoiadas pelo projeto Prazer em Ler. Transformando em palavras escritas e 

expressivas aquilo que se faz, estamos desenhando um modo de operar, traçando 

linhas de forças, vetores ou afetos em circulação. Trata-se, portanto, de discernir 

aquilo que torna as atividades de ler e brincar uma ação positiva na criação de elos. 

 

Visando estes objetivos desdobraram-se diferentes ações e reflexões que serão 

desenvolvidas no decorrer deste relatório. O leitor encontrará, ao longo do texto, algumas 

reflexões teóricas que conversam com relatos e descrições de campo. Os autores que são 

intercessores deste trabalho são principalmente Gilles Deleuze, Félix Guattari e Bruno 

                                                
5 Guattari, F. As três ecologias. Tradução Maria Cristina F. Bittencourt. 2a Edição, Campinas, SP: Papirus, (1990). 
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Latour. Outros comparecem de forma implícita no pensamento que se faz. O texto está 

organizado da seguinte maneira: no capítulo um, apresentamos o projeto Rede Brincar e 

Aprender - que servirá de base para que o leitor possa acompanhar a pesquisa realizada e 

participar das reflexões levantadas. No capítulo dois, apresentamos uma discussão 

metodológica e os procedimentos, passo a passo, desta pesquisa no encontro com as 

práticas do Rede Brincar e Aprender - o percurso traçado pela pesquisa através de 

entrevistas, encontros, visitas e referenciais teóricos utilizados na construção deste 

caminhar. No capítulo três, nos propomos a analisar alguns pontos atingidos com o 

pesquisar, e, no capítulo quatro, costuramos considerações finais que apontam para o 

desdobramento desta pesquisa, que será realizada durante o ano de 2008, Elos com o 

Prazer em Ler. 
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1. Rede Brincar e Aprender 
 
brincareaprenderredebrincareaprenderredebrincareaprenderredebrincareaprenderredebrincareaprenderrede 
brincareaprenderredebrincareaprenderredebrincareaprenderredebrincareaprenderredebrincareaprenderrede 
brincareaprenderredebrincareaprenderredebrincareaprenderredebrincareaprenderredebrincareaprenderrede 

 
 

O que é o que é?  

 

Tem orelha de porco, rabo de porco, mas não é porco? - Rato? Barata?? 

Feijoada?! 

 

Este texto, da brincadeira ‘o que é o que é?’, acompanha uma das primeiras imagens 

vistas pela pesquisa Elos na Rede para entrar em contato com o projeto Rede. Trata-se do 

início de um DVD que foi produzido pelo CIESPI (2005)6. A cena inicial reúne muitos 

aspectos da prática, com crianças, que queremos aqui apresentar: o aprender, o despertar, a 

curiosidade, o brincar, a leitura, a criação, a imaginação, o riso e o prazer de estar junto. 

No caso, trata-se ainda de uma adivinhação proposta para as crianças por um dinamizador, 

que aponta para um alimento, corporal e espiritual, prato típico brasileiro e curtição. 

 

O projeto Rede Brincar e Aprender vem atuando desde 2002, em quatro 

comunidades do Rio de Janeiro: Mangueira de Botafogo, Santa Marta, Horto e Rocinha. 

Através de atividades regulares, abertas e continuadas em bibliotecas e brinquedotecas 

comunitárias, busca-se valorizar a vida do local, com suas próprias histórias e 

características, criar e fortalecer elos familiares e comunitários, desenvolvendo múltiplas 

metodologias para o desenvolvimento das crianças em contato com seus direitos, 

principalmente aqueles de ler e brincar. 

 

O projeto se desenvolve de forma distribuída, como o nome aponta, em rede. Há 

uma coordenação partilhada por Carla Daniel Sartor, Isabella Massa e Nathercia Lacerda 

(pessoas do CIESPI que conceberam a proposta e a acompanham até hoje). Tudo, desde 

sempre, em sintonia com experiências, histórias locais e a potência dos espaços referidos. 

                                                
6 Com direção de Bruno Pacheco, roteiro e edição de Bruno Pacheco e Maurício Salles e imagens de Roger 
Bley. Finalização M.M. Salles produções. 
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A coordenação do trabalho de campo é feita por Isabella e Nathercia. A primeira, é 

responsável pelas ações e pela formação dos dinamizadores ligados as atividades do Santa 

Marta -  Biblioteca Sol Nascente - e do Mangueira de Botafogo - Biblioteca Padre Ítalo 

Coelho. Enquanto a segunda, do Horto - Brinquedoteca Volante - e da Rocinha – 

Brinquedoteca Peteca, na ASPA.  

Para estar em contato direto com as crianças, contam com dinamizadores que 

trabalham regularmente, segundo a combinação de cada lugar. Os dinamizadores 

atualmente são cinco, Gabriela, Gilson, Selma, Cristiane, Carol. Há, também, forte 

colaboração de parceiros comunitários. Os principais são: Centro Comunitário Padre Ítalo 

Coelho (Mangueira de Botafogo); Missão Batista do Dona Marta (Santa Marta); 

AMAHOR - Associação de Moradores e Amigos do Horto (Horto); ASPA - Ação Social 

Padre Anchieta (Rocinha). Outros também participam como parceiros: creches (UNAPE, 

Maria e Marta no Santa Marta, Cantinho da Natureza no Mangueira de Botafogo), reforço 

escolar (Pra Melhor, Banca do Saber), professores e escolas (Julia Kubitschek e Capistrano 

de Abreu, no Horto), trabalhadores informais e artistas, como seu Paulinho dos Barcos, o 

palhaço Benedito, Sônia do Costurando Ideais, contadores de histórias, etc. 

 

O Rede se criando 

A equipe envolvida com o Rede Brincar e Aprender afirma de diferentes formas que 

o projeto não nasce do nada, ele emerge dos encontros, é parte do movimento da vida. O 

projeto reúne diferentes práticas em curso. Como foi colocado nas entrevistas realizadas 

com os integrantes do projeto, havia encontros com pessoas e lugares que dialogavam com 

a experiência dos integrantes do projeto. Encontros que consideraram, desde o início, as 

pessoas da equipe (coordenadoras do projeto). Existia o desejo de aproximar experiências 

fortes, engajamentos que agenciavam a leitura, o brincar, a educação, o crescimento 

infantil e juvenil, a valorização de práticas comunitárias e a atenção com políticas públicas. 

Já havia experiências em curso e um fazer implicado com um material comum, fosse ele o 

desenvolvimento infantil, o fazer artístico ou a humanidade de maneira geral. 

O Rede vem de uma vivência muito forte. De saber que dá certo. 
[...] 
É muito difícil, já há muitos anos, eu entrar em alguma proposta, em algum 
projeto que eu não tenha ajudado a construir. E, eu acho que isso faz toda a 
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diferença. Há muitos anos que eu venho construindo os projetos em que eu 
estou inserida (equipe, 5/11/2007). 

 
O nome Rede foi surgindo: 

Quando a gente começou a gente não visualizava essa rede. A gente só 
visualizava que eram quatro comunidades e que por serem quatro 
comunidades isso poderia formar uma rede. Mas o que é que forma uma 
rede? O que forma uma rede, na minha visão, é uma prática que vai se 
estabelecendo e que vai encontrando caminhos. Até porque são várias redes 
dentro da rede. E a gente hoje acha, ou tem uma tendência a considerar, que 
é uma rede feita de relações humanas. Que traz o afeto, que traz a 
cumplicidade (equipe, 8/11/2007). 

 
Conhecia-se pessoas legais, batalhadoras e queria-se somar esforços. Fazer uma 

integração das comunidades, das diferenças e propiciar o contato sempre foi um impulso 

como alternativa a uma visão cansada e pessimista que vigora nos tempos de hoje quando 

se trata de práticas sociais.  

Tratava-se de uma dinamização dos espaços, que não era apenas desejo dos 

integrantes do Rede, era principalmente, desejo e necessidade das pessoas das 

comunidades.  

A idéia sempre foi dinamizar espaços que já existiam. Que também tinha a 
ver com o projeto Bases de Apoio, desenvolvido pelo CIESPI7. Então, não 
era criar nada novo, não era levar nada novo. Era trabalhar com aquilo que 
já dava certo nos lugares e por algum motivo estava fechado, estava parado 
(equipe, 5/11/2007). 

 

Inquietação é o início de tudo, atravessa o Rede ao longo do tempo, afirmam todos 

da equipe do projeto. Inquietação diante do ‘está tudo dado’, ‘não há nada para fazer’.  

 

No Rede, as pessoas que foram se juntando tem um pouco isso, de 
inquietude de querer fazer (equipe, 5/11/2007). 

 

Observa-se que para as pessoas deste projeto a história não está parada e 

determinada, aqueles que participam do projeto Rede lidam com este fato diariamente. Não 

querem salvar ninguém (algo muito presente nos projetos sociais), mas lembram-se 

mutuamente que é preciso “criar para continuar” (equipe, 12/09/2007). É notável como 
                                                
7 Comunidade não é risco é oportunidade: fortalecendo as bases de apoio para crianças e jovens em 
comunidades do Rio de Janeiro / Promundo, CIESPI. Rio de janeiro, 2006. 
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muitas iniciativas sociais se apóiam na busca de soluções para as pessoas e as 

comunidades, ditas, carentes. Da solução dos problemas para a salvação é um pulo, mas 

não é disso que se trata na perspectiva deste projeto. O Rede busca manter viva a 

inquietação, usá-la como força impulsora na transformação daquilo que não colabora no 

desenvolvimento das crianças e da sociedade. Aquilo que emperra e chama atenção, o 

problema, é encarado como aquilo que conecta com a realidade e com o movimento de 

criação, com aquilo que podemos chamar de ação política. Trata-se de uma postura diante 

da vida diferente de uma visão assistencialista, onde o foco é resolver problemas, buscar 

soluções, adaptar o indivíduo, ‘calar aqueles que têm fome’ e dominar o outro para se dar 

bem. 

 
Não levamos soluções. Como, por exemplo, quando um menino levou um 
tiro de raspão. Tem coisas que não podemos fazer, mas outras sim, como 
cuidar caso a caso daquilo que acontece – como um socorro. Levamos 
histórias, mundos, afeto. Isso sim, afeto (equipe, 26/09/2007). 

 

O Rede está aberto às surpresas. Acabamos não usando as palavras ‘erro’, 
‘desacordo’, ‘conflito’ para não alimentar estes pontos. Vemos o movimento 
não de forma linear, tudo faz parte, intercepta, não paralisa. Não pensamos 
em termos de acerto e erro (equipe, 27/09/2007).  

 

O projeto Rede sempre foi um processo. Ele aparece no fazer, num fazer inquieto, 

problematizador, criador. O como fazer e o que se faz andam colados no Rede. Um 

caminhar que é produzido, um jeito formado por vários jeitos, um jeito criado no caminhar. 

É um pensar a prática, não de modo fechado, parado e somente reflexivo. É um trabalho 

que se dá durante o percurso, percurso criado em ressonância com um coletivo.  

Apostamos no processo mesmo. [...] mostramos no processo que existem 
concretudes. Seja no brinquedo, numa proposta, num gesto, vamos 
conquistando. Apostar no processo não é uma desculpa para não fazer nada. 
É uma aposta real nesse processo duradouro de aprendizagens (equipe, 
27/09/2007). 

 

Construções coletivas  

 
As ações em rede aparecem muito. Constatamos através de colocações da equipe, 

parceiros, dinamizadores, familiares e crianças, que trata-se de uma rede forte e pulsante. 
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Uma rede construída com amizade, confiança, cuidado, atenção, histórias, encontros, 

leituras, brincadeiras e aprendizagens compartilhadas, posto que fala-se destes aspectos o 

tempo todo. Uma rede de educação, onde muitos aprendem e ensinam. Não há um centro 

organizador e educador: crianças aprendem e ensinam, dinamizadores aprendem e 

ensinam, parceiros, escolas, familiares e comunidades, uns com os outros, aprendem e 

ensinam. No caso, a educação não é detectada somente porque ensina-se e aprende-se, 

mas, por outros múltiplos gestos e ações: confia-se, cuida-se, encanta-se, lê-se, brinca-se, 

cria-se e acompanha-se a vida em seu movimento contínuo e variante. Parte-se da garantia 

dos direitos da criança, visando principalmente àqueles relacionados ao ler e ao brincar. E, 

redes de amizade e trabalho são ativadas, alimentadas e cultivadas. Podemos assim, falar 

de aprendizagens, desenvolvimento e transformação social – processos singulares e 

coletivos engendrados por uma prática polifônica (com várias vozes e instrumentos em 

sintonia). 

O Rede é um celeiro de metodologias, é um celeiro de idéias, de 
possibilidades de atuação. No Rede como um todo, existe uma metodologia 
comum e mais abrangente que tem determinados princípios que regem por 
exemplo a forma como a gente chega nas comunidades, a forma como a 
gente atua junto com cada um dos parceiros, junto com cada uma das 
pessoas que participa. Essa é uma metodologia que se constrói 
coletivamente, a cada dia, ela é dinâmica porque a cada momento cada um 
de nós considera a palavra do outro, a sugestão do outro, o encaminhamento 
do outro. Existe uma liberdade muito grande na forma de conduzir o projeto 
em cada uma das comunidades, por conta desse diálogo que se estabelece 
entre todos os participantes. Nós coordenamos de forma partilhada: entre 
nós três (coordenadoras), os parceiros que incluem as instituições, os 
dinamizadores das bibliotecas e brinquedotecas, os líderes comunitários e 
isso seguindo princípios comuns de respeito às diferenças, de melhor 
qualidade de vida pra população, maiores oportunidades para o 
desenvolvimento integral das crianças. É um compromisso com o subsídio a 
políticas públicas, com uma discussão crítica e ampla sobre os espaços onde 
as crianças crescem, entendendo que os direitos básicos para que a criança 
se desenvolva plenamente incluem vários direitos, não só o direito de ler e 
de brincar que são estratégias específicas desse projeto, mas também o 
direito à moradia, o direito de estar com a família, à convivência 
comunitária, à saúde, à escola, enfim, toda uma gama de direitos que se 
complementam (equipe, 24/05/2007). 
 
A gente veio montando a biblioteca, veio caminhando, veio do começo. Eu 
e Tamara sempre falávamos que era super tranqüilo, que a gente nunca ia 
ficar sozinho na biblioteca, porque, Tamara tinha uma filha e uma sobrinha, 
eu tenho três filhos que são: Tainá, Felipe e Guilherme (10, 9 e 5 anos). 
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Então, eu falava pra eles: Tamara, a gente nunca vai ficar sozinho, você 
pega a sua sobrinha, sua filha e eu pego os meus três filhos, pelo menos 
cinco a gente vai ter na biblioteca. Aí começou assim. (dinamizadores, 
Santa Marta, 03/07/2007). 
 

Esse tema, presente desde sempre no projeto Rede, construção coletiva, não é uma 

regra, é uma ação concreta onde há aprendizado contínuo. Com abertura para o outro, com 

flexibilidade para as relações, atenção ao que acontece, respeito às diferenças, confiança no 

processo e diálogo, muito diálogo, o Rede vai criando espaços novos e expandindo através 

de relações colaborativas: 

 
Essa aposta no outro é muito bacana e eu gosto muito de ver isso. Como 
será que essa pessoa vai conduzir e ai eu só fico olhando. Ai faço uma 
pergunta, faço uma observação e vou olhando. E a pessoa reflete: é, eu não 
tinha pensado nisso. Eu falo: então tá, vai seguindo (equipe, 5/11/2007). 
 
Ela gera autonomia, ele se sente capaz de estar falando, se colocando [...] a 
flexibilidade, a liberdade chama o outro para a ação, gera responsabilidade, 
sem ser pela via da cobrança. É a minha liberdade de ação e a tua também 
de definir [...] Porque na hora que estamos no meio do caminho não fui EU 
que fiz, fomos nós. Às vezes a liberdade é confundida com oba oba, cada 
um faz o que quer. Não é isso. A liberdade aqui chama para estar junto, gera 
compromisso. Eu vou escutar você, por onde você quer andar? (equipe, 
27/09/2007). 
 
O Ponto de Cultura (projeto em diálogo com o Rede no campo da Rocinha) 
nasce de uma interação muito próxima com a ASPA, não fomos nós ‘os 
iluminados’ que fizemos e criamos, tem todo um processo político – isso 
deve estar dito! [...] O Transformando Espaços também, foi um pedido, não 
é só um desdobramento (equipe, 27/09/2007). 

 
 

Os Espaços 

Os espaços das bibliotecas e das brinquedotecas8 em nada lembram a escola. São 

locais construídos de forma diferente do modelo tradicional – que posiciona mesas e 

cadeiras alinhadas para melhor disciplinar os alunos e controlar o funcionamento da aula. 

Há mais flexibilidade e acolhimento para as diferenças. Nos espaços de trabalho do Rede 

Brincar e Aprender há lugar para a leitura e para a brincadeira, em mesas, esteiras e 

almofadas espalhadas pelo chão, estantes para livros e brinquedos,  acervos especializados 

                                                
8 Estes espaços não serão descritos em detalhes. Apontamos aqui que eles têm algo em comum, mas são 
todos diferentes uns dos outros. 
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para crianças e adolescentes que podem ser manipulados por todos que visitam o local. 

Vigora também um sistema de empréstimos, para que as crianças possam levar livros para 

casa, tendo como objetivo criar possibilidades para a leitura individual e silenciosa, assim 

como a participação da família. Às vezes, como no Horto, tudo acontece na rua de modo 

itinerante. Fazendo a leitura e a brincadeira em grupo, permite-se também a participação de 

crianças não alfabetizadas, o que viabiliza também a frequëncia de seus irmãos maiores, 

que muitas vezes as têm sob seus cuidados e responsabilidade no horário dos encontros.  

O projeto baseia-se na proposta de que os espaços de brincar e de ler, como espaços 

de experiências afetivas e emocionais, oferecem as condições para um encontro com 

textos, histórias, lendas, conversas, brincadeiras e com as pessoas, além de promover, 

numa outra dimensão, um encontro consigo mesmo, instaurando um intervalo na vida 

cotidiana. Como espaço de um fazer junto e, no caso em questão, do ler e brincar junto, as 

atividades do Rede visam reunir seus participantes num plano comum, que ultrapassa os 

limites decorrentes das diferenças individuais, sociais, econômicas e culturais. Este 

compartilhar da experiência pode fortalecer as relações ali presentes, e, fazer emergir, 

novos elos decorrentes das práticas e dos afetos em circulação.  

Brincar e Aprender. Eu brinco e aprendo, eu estou sempre aprendendo 
alguma coisa em relação à brinquedoteca - não só com os livros, mas com 
as crianças, com os acontecimentos, com tudo (dinamizadora, Horto, 
25/07/2007) 

 

O ler e o brincar, neste projeto, vem de experiências concretas daqueles que 

participam, na criação do projeto e também na manutenção do campo. São pessoas 

implicadas com a luta e a defesa dos direitos da criança e do adolescente, mas são também 

pessoas criadas pelos afetos da leitura, da história contada e da brincadeira. Não trataremos 

conceitualmente, no caso desta pesquisa, o ler e o brincar. Apontamos provocações que nos 

desperte para o tema:  

- “O livro deve ser sempre valorizado como objeto de prazer e conhecimento” 

(ROCHA, 1998);  

- O que seria da vida de vocês sem a leitura? Questão colocada para as 

pesquisadoras por uma das coordenadoras do Rede. Faz pensar.  
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- Depois, retirado de um relatório do projeto Rede, compartilhamos a etimologia 

da palavra brincar: vem do verbo latino vinclu (de onde se derivou vincro, depois vrinco, 

daí brinco), que significa laço. Brincar é criar laços. Dim; (As Artes de um Brincante). 

 

 

Ciranda das cores – brinquedo produzido por Vicente Barros e o Rede Brincar e Aprender 

 

Metodologia do Rede  

Nas palavras de uma das coordenadoras do Rede Brincar e Aprender, trata-se de 
uma prática que: 
 

Se propõe a trabalhar com a educação infantil com enfoque numa 
perspectiva não formal, uma alternativa para a educação formal, que pode 
ser incorporada pela educação formal, que pode apoiar, pode caminhar junto 
sem separar essa coisa da leitura e da brincadeira. Uma metodologia que 
junte isso e que tenha essa perspectiva também política mesmo, de não estar 
ali naquele lugar fazendo só por aquela instituição, por aquele lugar. Todos 
os campos tem essa característica de estar acionando parceiros para as 
crianças virem, para as crianças saírem, para as crianças circularem. Acho 
que isso é bem legal nos quatro campos, essa perspectiva de articular 
mesmo, que é bastante político, estar dialogando, estar se questionando. E 
isso também me mobiliza muito no meio, em termos de não ter nada pronto, 
e a gente trabalhar assim. A metodologia vai mudando toda hora, ela está 
toda hora com questões que para a agente não se enceram. Então tem que 
continuar. É um movimento muito legal. E o que isso tem a ver com uma 
questão maior da educação infantil. Isso levou a gente a pensar várias outras 
coisas que hoje a gente tem desdobramentos no CIESPI (equipe, 5/11/2007). 

 
 

Podemos entender esse projeto, bem como os demais projetos do CIESPI, associados 

às redes de atendimento, promoção e defesa dos direitos das crianças e adolescentes. 
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Compreendemos as ações enquanto produtoras de novas formas de trabalho conjunto, 

promovendo o diálogo, a interação e novas possibilidades. O desafio de aprender com 

essas práticas situam-se tanto no campo metodológico, quanto técnico, e 

fundamentalmente político. Segundo O. Jara esses processos/aprendizados permitem 

construir capacidades, poder “En ese empeño coinciden tres esfuerzos complementarios: la 

evaluación, el seguimiento o monitoreo de la acción y la sistematización de experiencias” 

(O. Jara). 

Podemos analisar as redes locais de atendimento à criança e ao adolescente, 

enquanto dispositivos que podem produzir novos sentidos à precária implementação da 

política de atendimento aos direitos da infância e juventude (Nascimento, 2007, mimeo). 

Os espaços das Brinquedotecas e Bibliotecas comunitárias tornam-se núcleos de 

referência e apoio para lutas específicas de cada local, relacionadas às políticas públicas, 

que interferem de forma direta ou indireta na formação da criança. Como exemplo, as 

jornadas de Educação e cultura que dão visibilidade às questões da educação infantil na 

Rocinha; a luta pelo direito de moradia no Horto; a capacitação para uma rede interna de 

formação de leitores no Santa Marta; a mobilização comunitária para a manutenção de 

antigas conquistas sociais no Mangueira, dentre outros. 

Nesse sentido, aposta-se e objetiva-se o estímulo e concretização de espaços de 

diálogos que acionem alternativas possíveis, tais como: 

• O fortalecimento de redes internas formadas pelas instituições e organizações 

atuantes em cada comunidade, em especial nas mais recentemente inseridas, como 

parceiros em potencial – escolas, creches, centros de cultura e lazer;  

• Criar um campo de ações e trocas das práticas cotidianas dos educadores de 

creches e instituições voltadas para a educação infantil, sistematizando e 

possibilitando a visualização de novos caminhos na formação de crianças através de 

atividades pedagógicas diversas, tais como encontros, grupos temáticos, fóruns 

consolidando e ampliando a rede de educação infantil estimulada pelo Rede Brincar 

e Aprender;  

• Valorizar a cultura local, despertando nos educadores, a necessidade de levarem 

em conta os vários saberes existentes na comunidade onde atuam;  
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• Mobilizar os moradores das comunidades, que são criadores anônimos, artistas 

desconhecidos, potencializando seus trabalhos e inserindo-os no processo de 

formação da criança; 

 

Os processos e as práticas no âmbito do projeto Rede são valorizados enquanto 

produtores de alternativas e ações construídas coletivamente. Por isso, objetiva-se valorizar 

a importância de espaços que permitam que crianças desenvolvam seus potenciais em 

segurança e com apoio de educadores e pessoas da comunidade. Apoiar o funcionamento e 

a continuidade desses espaços, tais como brinquedotecas e bibliotecas comunitárias, 

consiste em apoiar ações de promoção e desenvolvimento integral de inúmeras crianças e 

jovens. A promoção e o fortalecimento de redes internas formadas por pessoas de 

instituições e grupos atuantes em cada comunidade, é uma estratégia para delimitar 

parceiros potenciais, tais como: escolas, creches, centros de cultura e lazer, dentre outros, 

além de serem protagonistas e propositivas nas relações com as políticas públicas. 

Com a participação de jovens dinamizadores considera-se que esses espaços são: 

• comprometidos com a educação transformadora associada à cultura; 

• espaços de convivência solidária e troca afetiva;  

• espaços de criação e livre expressão através de diferentes linguagens; 

• espaços de capacitação dos dinamizadores (ou mediadores); 

• referências dentro das comunidades como espaços comprometidos com a 

infância, a educação e a cultura;  

• núcleos facilitadores de comunicação e de articulação comunitárias; 

• fontes de pesquisas para um conhecimento mais amplo de cada comunidade 

onde estão inseridas, permitindo identificação de demandas específicas no que diz 

respeito ao amplo leque que envolve o desenvolvimento da criança e à garantia de 

seus direitos básicos; 

• canais de visibilidade para iniciativas culturais e educacionais voltadas para a 

infância;  

• canais de visibilidade para a valorização da memória e história local, suas 

características culturais, geográficas e sociais; 

Parte-se do pressuposto de que os aprendizados são mútuos e se estabelecem por 

meio de um intercâmbio de experiências e de diferentes saberes. Nessa troca, os papéis 
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também são diferenciados e as questões que surgem tornam-se passíveis de diálogo e de 

interação.  

O respeito à autonomia, ao papel e à dinâmica de funcionamento de cada instituição 

é um dos princípios que regem a articulação em rede. A clareza e o entendimento do papel 

de cada sujeito ou instituição facilitam muito a realização do trabalho.   

Potencializar o outro, criar novas oportunidades e poderes sem cristalizar. Sabe-se 

que há uma estrutura desigual e excludente e é isso que queremos questionar. O que leva 

pessoas a se desestruturarem ou agirem isoladamente? 

Como interagir com outras áreas? O transversal é difícil. E o papel do Estado? As 

redes têm um papel importante para dar visibilidade ao que já vem se fazendo, em 

contextos diferenciados, atendendo a problemas onde há parcial ou total ausência de 

serviços públicos. As redes têm, portanto, o papel de otimizar e sistematizar informações e 

ações, além de pressionar, e de reivindicar ações públicas e amplas que contemplem 

milhares de crianças que tem seus direitos violados cotidianamente.  

Estes itens estão em consonância com os seguintes princípios institucionais 

estabelecidos pela equipe do CIESPI ao longo dos últimos anos: 

• integração 

• participação 

• articulação 

 

Aprender? Como? 

A aprendizagem é geralmente entendida de duas formas: inteligente ou mecânica. A 

primeira caminha para a solução de problemas, como é o caso da resolução de problemas 

lógicos ou da correta interpretação de um texto. A aprendizagem mecânica é comumente 

entendida como a adoção de um esquema motor, que se dá através da repetição de um 

mesmo movimento ou ainda decorando a tabuada, por exemplo. Em ambos os casos o erro 

deve ser superado, pois, visa-se a regra, a média, o resultado desejado. A educação formal, 

utilizando-se prioritariamente destes dois esquemas de compreensão, peca em igualar todos 

os indivíduos e organizá-los em fases para a aprendizagem, muitas vezes comparando 

crianças sem levar em consideração as características próprias e as condições em que elas 

se encontram. Com as práticas do Rede e com o modo como o projeto se desdobra até hoje, 

podemos afirmar que ele caminha numa terceira via. Referimo-nos a uma outra vertente 
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que vem ganhando espaço nos estudos da psicologia assim como na educação. Trata-se de 

uma abordagem que não exclui as outras formas de aprender mas inclui o aprendizado 

através da arte, da experimentação sensível, local e concreta que leva em consideração a 

singularidade de cada um e de seu coletivo. Aprendizagem esta que podemos dizer 

inventiva (Kastrup, 1999). Aqui, a inquietação, como a problematização, são como forças 

de criação, provocam mudanças, anunciam um desvio no curso de uma história, agindo 

para sua continuidade e crescimento. Neste movimento não busca-se a adaptação ao já 

dado e sim a possibilidade de afirmar o que se faz na construção de uma sociedade que 

acolha as diferenças. Apostar no processo de aprendizagens e não só nos resultados, é algo 

que marca uma diferença, é algo que coloca todo este percurso na direção de uma 

sociedade mais atenta aos direitos humanos, posto que criados com a vida e para ela. 

Aprende-se continuamente e novas regras vão se dando. Conforme o jogo e as relações. As 

regras servem ao jogador - que tem potência inventiva, e, não, o contrário. 

O sociólogo francês, Bruno Latour (1999), nos apresenta uma noção de 

aprendizagem muito afinada com aquela que estamos afirmando com esta pesquisa e a 

prática do Rede: o aprender se dá com a capacidade de fazer conexões, aprendemos 

tornando-nos sensíveis às diferenças, às nuances do viver; à matéria do mundo. E, 

buscando evitar o modelo dualista sujeito-objeto, indivíduo-sociedade, isto é, não adotando 

o modelo de um sujeito cartesiano separado do mundo que o cerca, este aprendizado é 

corporal, faz-se no encontro afetivo com o mundo. Quanto mais aprendemos mais 

diferenças existem. Quanto mais mediação neste processo, mais discernimento se faz 

possível, me torno mais sensível diante das diferenças do mundo e de seus efeitos em mim. 

Assim, é mais interessante saber se um sujeito está articulado ou inarticulado, do que saber 

se ele está certo ou errado. Ou ainda, com quem ou com o que ele se move? Ou, através de 

que conexões ele é colocado em movimento? Através de que elos ele se desenvolve? Tanto 

quanto, que elos desenvolvemos com o viver no mundo, com os outros, conosco mesmos? 

A moral modernista pregou o ideal do sujeito sem conexões. A sociologia buscou de 

todas as maneiras juntar indivíduo e sociedade (ator social e estrutura da sociedade), mas 

ela já parte da separação destes, as vezes pesando mais para um e as vezes para outro. Com 

a contribuição de Latour para o campo social, a questão que importa não é se somos livres 

ou ligados e sim, se nossas conexões são boas ou ruins, como nos afeta (pensar em termos 

qualitativos). Latour nos adverte que podemos passar de uma conexão a outra mas não da 
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conexão à desconexão total. Não se trata de opor conexão e desconexão, posto que é 

sempre uma ligação, uma conexão, que nos move e nos faz agir. E, para saber da qualidade 

da conexão, devemos nos perguntar que conexões são e o que fazem, buscando aprender a 

ser afetados por elas. Uma sociologia construída neste movimento é uma sociologia da 

mediação, sensível ao fazer-fazer. E, para isso, é preciso estar junto, em campo, sendo 

afetados pelas forças de uma comunidade. Comunidade, aqui, pensada em sentido amplo, 

como conexão com o comum. 

A seguir alguns relatos para pensarmos com a experiência em curso: 

Coincidiu de eu estar mais próxima do Firmino (parceiro) que é um mestre. Tudo 
que eu sei eu mostro, se eu não mostro mais é porque eu não sei. Eu mostro dúvidas 
e ele é exatamente assim, então na verdade, uma das coisas no Rede que me encanta 
muito, que me faz seguir sem duvida nenhuma, é o Firmino (equipe, 5/11/2007). 
 

Valorizamos muito o estar junto, fazer junto [...] meu trabalho é basicamente estar 
em contato com as pessoas [...] É muito forte no Rede: conversas, papos - algo 
básico, fundamental (equipe, 9/11/2007). 

 
Não conseguir se juntar. E eu acho que esse que é um dos grandes problemas das 
instituições que estão nas comunidades. São os mesmos problemas, estão no mesmo 
espaço (equipe, 5/11/2007). 
 

Aqui, já podemos dizer que aprendizagem e elos fazem parte de um movimento do 

ser no mundo, um movimento em desenvolvimento e expansão. 

O tema Rede se faz presente. 

 

Pensando na noção de Rede 

Nos apoiamos no sociólogo francês, Bruno Latour, para trazer a baila o conceito de 

rede. Uma rede, do ponto de vista topológico, é caracterizada por suas conexões, seus 

pontos de convergência e bifurcação. A noção de rede refere-se a fluxos, circulações, 

alianças, movimentos em vez de remeter a uma entidade fixa. Diferente de um mapa, uma 

rede é criada numa lógica de conexões, ligações, e não de superfícies. É construída por 

agenciamentos internos e não por limites externos. Uma rede não se fecha, pois ela é uma 

totalidade aberta capaz de crescer em todos os lados e direções, sendo seu único elemento 

constitutivo o nó. Assim, uma rede se caracteriza por sua heterogeneidade, tem múltiplas 

entradas. Espaço e tempo são efeitos das suas tramas, a causalidade é reversível posto que 
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praticada. Uma rede se faz com redes, subconjuntos restritos, marcados por fortes relações 

de interferência entre eles.  

Uma rede de atores não é redutível a um ator sozinho; nem a uma rede, ela é 

composta de séries heterogêneas de elementos, animados e inanimados em relação. Uma 

rede é formada por sujeitos, objetos, atmosferas, modos de fazer, de dizer e de ver, por 

exemplo. Por um lado, a rede de atores deve ser diferenciada dos tradicionais atores da 

sociologia, uma categoria que exclui qualquer componente não-humano. Por outro lado, a 

rede também não pode ser confundida com um tipo de vínculo que liga de modo previsível 

elementos estáveis e perfeitamente definidos, porque as entidades das quais ela é 

composta, sejam elas naturais, sejam sociais, podem a qualquer momento redefinir sua 

identidade e suas mútuas relações, trazendo novos elementos para a rede. Assim, uma rede 

de atores é simultaneamente um ator, cuja atividade consiste em fazer alianças com novos 

elementos, e uma rede capaz de redefinir e transformar seus componentes (Moraes, em: 

http://www.scielo.br/pdf/hcsm/v11n2/05.pdf  - consulta em 7/2/2008). 

Latour utiliza a noção de ator - algumas vezes ele fala em actantes - no sentido 

semiótico: um ator ou actante se define como qualquer pessoa, instituição ou coisa que 

tenha agência, isto é, produz efeitos no mundo e sobre ele. É importante diferenciar a 

noção de ator no sentido semiótico que lhe atribui Latour, da noção de ator no sentido 

sociológico tradicional. Porque, nesse último caso, a noção de ator se confunde com a 

noção de fonte de ação atribuída a um humano. Na concepção de Latour, um actante é 

caracterizado pela heterogeneidade de sua composição, ele é antes, uma dupla articulação 

entre humanos e não-humanos e sua construção se faz em rede.  

Em todo ponto de uma rede de conexões o nó é um fazer-fazer, não um fazer e não 

um fato. É um fazer e seu fazer, uma ação e uma criação em relação de circularidade. 

As redes – ou Rizomas, como colocam Deleuze e Guattari na introdução de Mil 

Platôs (1995) – permitem não somente distribuir ações, mas também operar nas conexões, 

desconexões e reconexões - próximas e distantes. Eficaz por distribuir as forças, a conexão 

é entendida como aquilo que coloca em movimento. 

Neste sentido, ela aponta uma contribuição política, em relação ao campo social e 

também científico, pois há produção e validação de conhecimento e desenvolvimento 

humano. Mais uma vez, importa a qualidade das conexões e seus efeitos. 
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Segundo a abordagem da Rede de Significações (Rossetti-Ferreira, Amorim, Silva, 

Carvalho, 2004; Almeida, Eltink, Rossetti-Ferreira, 2002), a construção de relações sociais 

e o processo de conhecimento de si mesmo, dos outros e do mundo são marcados por 

influências culturais. A construção e a reconstrução de subjetividades e de identidades se 

dão por meio da construção, atribuição, apropriação, negação e negociação de significados, 

ou seja, da configuração e reconfiguração das redes de significação, que envolvem a 

interação de fatores psicológicos (individuais e grupais), sociais, culturais, históricos, 

políticos e econômicos.  

Assim, considerando as redes de significação, ou seja, a multiplicidade de 

significados que são co-construídos e reconstruídos nas relações sociais, o homem, 

enquanto um ser social, histórico e ativo, é visto dentro deste referencial como um sujeito 

múltiplo, que não pode, portanto, ser pensado fora do contexto sócio-histórico-cultural no 

qual se encontra inserido (Rossetti-Ferreira, Amorim, Silva, Carvalho, 2004). 

O modo como entendemos a noção de rede se associa à Rede de Significações mas 

a ultrapassa posto que no plano das práticas não nos atemos tanto à significação (ao ponto 

de vista da representação) e sim, ao plano das afetações múltiplas: à capacidade de afetar e 

ser afetado. 

Latour (1999), no texto How to talk about the body? faz uma crítica à precisão 

científica que busca conhecer o mundo tal como ele realmente é através de afirmações 

desencarnadas, significados gerais muitas vezes descontextualizados, propondo ao invés 

disso um sujeito articulado que conheceria o mundo através de seu corpo e das articulações 

que este corpo pode fazer. Trata-se de uma definição dinâmica de corpo – como um 

aprendizado para os afetos, como articulações. A articulação não significa a habilidade de 

falar com autoridade, mas ser afetado pelas diferenças. Neste sentido, realidade e 

artificialidade são sinônimos e não antônimos. Aprender a ser afetado significa: quanto 

mais você aprende mais diferenças existem. 

A seguir, uma bela ilustração da noção de Rede foi feita por Nathercia Lacerda, 

uma das coordenadoras do projeto Rede:  

 

No Rio Grande do Norte existe o maior cajueiro do mundo visitado por 
milhares de pessoas. Um pescador plantou há anos um cajueiro que cresceu 
horizontalmente e não verticalmente como era o previsível (contrariando a 
lógica e criando-se em singularidade). Dessa forma, seus galhos pesados 
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encontraram-se com o solo e criaram novas raízes transformando-se em 
troncos. Hoje, o cajueiro tem dimensão de cidade e avança pela estrada 
federal obrigando o governo a providenciar a mudança do curso da estrada e 
a transferência de diversas casas que o ladeiam. E o pescador, aquele que 
plantou a semente? Morreu como um dia sonhou: à sombra do cajueiro. 
Segue assim, o cajueiro, seu curso próprio, singular, independente e livre, 
em galhos, troncos, raízes, sombras e muitos frutos; avançando; brincando 
com a lógica; lendo-se igual e outro; criando-se e (re) criando-se; fazendo-se 
permanentemente novo. Descansa assim o pescador que viu seu sonho 
ampliado para além das mãos que o plantaram. Revive assim o pescador a 
cada novo contato com a terra, renascendo (somente na lembrança?) com o 
cajueiro.  

 

 Certa vez, em reunião com a equipe Rede, investigando as origens e a vida do 

projeto, brincamos com a idéia de que embaixo de toda Mangueira existe um escravo 

enterrado. As crianças do Horto brincam muito embaixo desta árvore. Muito presente 

também nos espaços verdes e nos morros do Rio de Janeiro. Uma das comunidades chama-

se Mangueira de Botafogo. Quem sabe vinha dali uma postura política? De uma vida que 

faz-se permanentemente nova e renasce com cada criança que brinca. A história do projeto 

parte da raiz de uma Mangueira, cresce, ganha ar e toca o rizoma do bambu – material 

muito usado na construção de brinquedos com Vicente Barros. Material e expressão viva 

de flexibilidade. 

 

 

 

Como pode um peixe vivo, viver fora d’água fria? Como poderei viver? 

Como poderei viver, sem a sua, sem a sua, sem a sua companhia? 

 
 

Assim, termina o DVD produzido pelo CIESPI para apresentar o Rede Brincar e 

Aprender. Com musicalidade e alegria, ilustra-se um encontro entre comunidades que 

aconteceu no Parque da Cidade. O pequeno documentário vai fechando cantando a 

importância de conectarmos-nos com nossas comunidades, incluindo os afetos territoriais 

naquilo que se faz, com respeito ao espaço de cada um, à força da tradição e a lembrança 

de estarmos uns na companhia dos outros na criação de uma prática, assim como na 

produção de um mundo comum.  
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Gostaríamos que o leitor mantivesse os elementos presentes com o que foi colocado 

com o Rede para que possa aproveitar sensivelmente as reflexões que se seguem. 

No capítulo seguinte apresentamos a metodologia da Pesquisa Elos na Rede, para 

que o leitor nos acompanhe passo a passo. Mais à frente, compartilhamos uma análise feita 

através das entrevistas e de toda uma observação participante de campo. 
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2. Percurso metodológico 
 

losnaredeelosnaredeelosnaredeelosnaredeelosnaredeelosnaredeelosnaredeelosnaredeelosnaredeelosnaredee 
losnaredeelosnaredeelosnaredeelosnaredeelosnaredeelosnaredeelosnaredeelosnaredeelosnaredeelosnaredee 
losnaredeelosnaredeelosnaredeelosnaredeelosnaredeelosnaredeelosnaredeelosnaredeelosnaredeelosnaredee 

  

Desde o início, em abril de 2007, a premissa de uma construção coletiva para um 

caminhar investigativo, nos levou a muitos encontros, que podemos pontuar da seguinte 

forma:  

• Planejamentos coletivos, encontros com: financiador, equipe do projeto Rede 

Brincar e Aprender, parceiros comunitários e dinamizadores; 

• Visitas aos quatro campos do projeto Rede: Mangueira de Botafogo, Santa Marta, 

Horto e Rocinha – todos na Zona Sul da cidade do Rio de Janeiro. Fomos não só 

aos espaços das bibliotecas e brinquedotecas, mas também na vizinhança, nas 

escolas, nos espaços públicos e onde se encontram os parceiros comunitários; 

• Levantamento teórico sobre os conceitos de: elos, conexão, rede, espaço/ 

territorialidade; 

• Elaboração de questionário com participação da equipe e dinamizadores do Rede; 

• Entrevistas com questões abertas, realizadas em sua maioria em grupo;  

• Análise do material coletado e reuniões para compartilhar e refletir sobre a 

pesquisa. 

 

Cronograma inicial  

Atividades  abr mai jun jul ago set out nov dez jan fev mar 

Manutenção de bibliotecas e 
brinquedotecas 

            

Seleção              
Planejamento              
Pesquisa de campo              
Análise e construção de 
indicadores 

            

Construção de proposta 
conceitual-metodológica  

            

Seminário              
Elaboração de relatório final             
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As atividades foram cumpridas dentro da meta, com exceção do seminário, que 

poderá ser planejado no âmbito da continuidade do projeto Elos com o Prazer em Ler, de 

acordo com os interesses comuns da equipe do projeto Rede Brincar e Aprender, parceiros 

comunitários, Instituto C&A e CIESPI. A elaboração do relatório final começou em março, 

mas o prazo foi prorrogado e acordado com o financiador devido a contingências do 

processo, que respeitou inúmeras mudanças e problemas relacionadas ao próprio 

movimento da vida. 

 

. 1 . Pesquisa-ação / pesquisa-intervenção 

O fazer coletivo, flexível, atento e ético, presente em todas as etapas da pesquisa, foi 

potencializado por pensadores de diversas áreas do conhecimento. Desta forma recorremos 

às contribuições da pesquisa-intervenção, que implica pensar no campo social focando o 

que ele tem de potência em criar e recriar-se, a cada instante.  

Vale recordar que o campo social era considerado por seus primeiros estudiosos9 um 

campo de um saber ou campo de uma prática. Posteriormente, o conceito de campo passa 

também a remeter a uma dinâmica, um campo dinâmico, um campo de forças, onde a ação 

individual acontece a partir da estrutura que se estabelece entre o indivíduo e seu meio 

ambiente, num determinado momento.   

Lewin (1936/1973) também pensa o campo como dinâmico, porque nele se 

distribuiriam valências diferenciadas – de atração ou repulsão, frente às quais se definiria a 

posição dos objetos/sujeitos. O campo incluiria tanto o pesquisador quanto o objeto 

pesquisado.  

No projeto da pesquisa-ação, fundada por Lewin em 1969, nos EUA, o pesquisador 

se vê como incluído no campo que investiga e sua ação modifica o objeto estudado, no 

entanto, a relação teoria-prática e a relação sujeito-objeto ainda se apresentam de forma 

dicotomizada.  

A partir dos anos 1960 a perspectiva da pesquisa-ação passou a ser contestada. Neste 

contexto, onde se atravessaram a pesquisa e a ação, a palavra intervenção se junta à 

pesquisa, não para substituir a ação, mas para produzir outra relação entre teoria e prática, 

assim como entre sujeito e objeto. 

                                                
9 Ver: LOURAU, R. Objeto e método da análise institucional. In: Sonia Altoé (org) Analista institucional em tempo 
integral. São Paulo: Hucitec, 2004. 
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Formulada pela Análise Institucional francesa, a pesquisa-intervenção visa interrogar 

os diversos sentidos cristalizados nas instituições. Sua metodologia é voltada para a 

argüição e desmanche de territórios constituídos e a convocação da criação. Neste sentido, 

a pesquisa-intervenção trabalha com diversos conceitos-ferramentas da Análise 

Institucional, tais como: instituição, analisador, intervenção, implicação, dentre outros.  

Na pesquisa-intervenção o “sentido” da ação é questionado e o momento da pesquisa 

é o momento da produção teórica e, sobretudo, de produção do objeto e daquele que 

conhece/pesquisa10. O que interessa são os “movimentos”, as “metamorfoses”, não 

definidas a partir de um ponto de origem e um alvo a ser atingido, mas como processos de 

diferenciação, onde todo conhecer é um fazer. 

Neste pensamento sujeito e objeto não são mais realidades previamente dadas, mas 

se produzem por efeito das práticas. Caberia aqui, questionar a identidade do saber 

psicológico ou o território geral do campo da psicologia. Este movimento subverteria o 

estado em que, estando tão engajados neste campo, nós não poderíamos discriminar as 

forças que o constituem, nem tampouco ignorar que nele somos constituídos como uma das 

partes que o integram. 

A atitude crítica de transdisciplinaridade implica em perturbar os limites entre as 

disciplinas, quando se colocam em questão as identidades do sujeito que conhece e do 

objeto conhecido. Por transdisciplinaridade se entende a relação que se estabelece entre os 

termos que se intercedem, é uma relação de interferência, de intervenção através do 

atravessamento desestabilizador de um domínio qualquer (disciplinar, conceitual, artístico, 

sócio-político, etc.) sobre outro. A noção de transdisciplinaridade é engendrada/usada no 

sentido de fabricar intercessores, fazer série, agenciar, interferir. 

Entendemos, neste sentido, que é preciso estar entre. Entre pessoas, entre histórias, 

entre sensações de cansaço, dor, insegurança e etc. Estar “entre” significa experimentar um 

“não-lugar”, sem definições ou identificações de sujeitos ou objetos, já que estes são 

forjados no momento da pesquisa-intervenção. Neste sentido podemos inverter o modo 

comum de compreender o pesquisar: conhecer para transformar. Viver a proposta de 

transformar para conhecer, é entender que sujeito e objeto são construídos na ação da 

intervenção. Desta forma, não há um sujeito que intervém em um objeto fora de seu plano 

de constituição. 
                                                
10 PASSOS E. & BENEVIDES R. (2000) A construção do plano da clínica e o conceito de transdisciplinaridade. 
Psicologia: Teoria e Pesquisa, Brasília, v. 16, n. 1, p. 74. 
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M. Foucault (1998, p. 16) nos diz que a genealogia exige a minúcia do saber, 

“pequenas verdades inaparentes”, que marcam a singularidade dos acontecimentos. Deste 

modo, a genealogia se opõe a uma história constituída a partir dos grandes marcos meta-

históricos e seus objetos naturais que possuem uma essência, uma existência própria e a-

histórica.    

Isto implica que os objetos tratados neste estudo não são naturalmente dados, mas são 

produzidos pelas práticas, são seus correlatos. O que é feito (objeto) explica-se pelo fazer 

(prática) em cada momento da história. Ambos (prática e objeto) são efeitos de uma 

composição de forças que, em um determinado momento e local, expressam a formação de 

um modo de subjetivação. 

O método se opera na formulação do problema, colocando o pensamento em ação11, 

trazendo as visibilidades e dizibilidades de uma época (nosso presente). Sendo assim, o ato 

de intervenção é um ato que inaugura realidades, um ato que inaugura uma possibilidade 

de conhecer. Contrapondo assim, a tradição epistemológica vigente que pressupõe um 

conhecer como condição para um fazer12. Pensar intervenção como método, significa, 

então provocar mudanças, questionando lugares; é poder pensar sobre a possibilidade de 

questionamentos e desmontagem de instituições que atravessam estes lugares e os 

constituem.  

Compreende-se que se tem uma experiência de co-produção, de co-gestão, de 

criação, sem alguém que individualmente crie, sem alguém que individualmente 

intervenha, mas algo que se cria e nessa criação produz os termos, as intervenções. De 

acordo com esta política de insolvência: 

 

Fazer intervenção significa, dentre outras coisas, ‘articular lacunas, 
ver relações onde só se percebiam elementos coerentes e 
homogêneos, comprovar um problema onde se julgava existirem 
soluções...’ Ou seja, estranhar e mesmo questionar a 
homogeneidade, a coerência, a naturalidade dos objetos e dos 
sujeitos que estão no mundo. Ao mesmo tempo afirmar as 
multiplicidades, as diferenças, a potencialidade dos encontros que 
são sempre coletivos e a produção histórica desses mesmos objetos 
e sujeitos (COIMBRA e NASCIMENTO, 2004, p. 4). 

 

                                                
11 SILVA, R. N., 2005, p. 17 
12 PASSOS E. & BENEVIDES R. (2000), op cit., p. 75. 
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Os campos de intervenção e implicacional se fazem num plano de relações de forças, 

não são pessoalizados. No entanto, a política de dissolução, do impessoal, não pode 

significar desresponsabilização no sentido de que eu não estou ali: eu não estou ali como 

gerenciador do processo de constituição, mas eu estou ali como emergência desse coletivo, 

e nesse momento que emerge algo desse coletivo, emerge uma singularização. 

De acordo com Peter Pelbart (2007) somos um grau de potência, definido por nosso 

poder de afetar e de ser afetado, e não sabemos o quanto podemos afetar e ser afetados, é 

sempre uma questão de experimentação.  

 

Não sabemos o que pode o corpo, diz Espinosa. Vamos 
aprendendo a selecionar o que convém com o nosso corpo, o 
que não convém, o que com ele se compõe, o que tende a 
decompô-lo, o que aumenta sua força de existir, o que a 
diminui, o que aumenta sua potência de agir, o que a diminui, 
e, por conseguinte, o que resulta em alegria, ou tristeza. 
Vamos aprendendo a selecionar nossos encontros, e a 
compor, é uma grande arte. 
 

 

Assim foram os encontros desde o início da pesquisa, trabalhamos com o pressuposto 

do Rede Brincar e Aprender de construir coletivamente e sem expectativas fechadas do 

que é dar certo e errado. Planejam-se atividades e aposta-se em uma postura ética de 

construção de realidades que possam compor os corpos dos parceiros, do CIESPI, dos 

dinamizadores do projeto Rede e principalmente as crianças atendidas13. Vale ressaltar que 

sentimos nosso corpo composto com a equipe do Rede, assim como com suas práticas de 

ação, tendo influencia direta sobre toda a forma de planejar, executar e avaliar o projeto 

Elos na Rede. Por isso, dentro de várias metodologias possíveis, optamos por cartografar as 

práticas que acontecem em torno das bibliotecas e brinquedotecas comunitárias. 

 

. 2 . Cartografia como método de pesquisa 

Em sintonia com a noção de transdisciplinaridade14 escolhemos trabalhar com a 

cartografia, método proposto por Gilles Deleuze e Félix Guattari (1995) para o estudo da 

                                                
13 Este tópico será aprofundado abaixo, no detalhamento de ações de campo 
14 A transdisciplinaridade não é a mera mistura ou a complementaridade das disciplinas (de práticas e saberes); ela diz 
respeito à permeabilidade, ao movimento, à perturbação das barreiras que as separam; diz respeito a um posicionamento 
frente àquilo que vive a potencialidade de problematização e de criação. Estar disposto transdisciplinarmente é ter a 
postura do aprendiz – ter uma atividade sensível aos outros, às diferentes formas de saber e fazer –, trabalhando na 
construção de novos balizamentos teórico-práticos. 
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dimensão processual da subjetividade e de seu processo de produção. O método 

cartográfico não equivale a um conjunto de regras prontas para serem aplicadas, mas exige 

uma construção ad hoc, que requer a habitação do território investigado e a implicação 

do pesquisador no trabalho de campo. (Guattari e Rolnik, 1986, Rolnik, 1989, Kastrup, 

2007)  

A cartografia, concebida por estes autores, é utilizada em pesquisas de campo 

voltadas para o estudo da subjetividade (Kastrup, 2007; Kirst et al, 2003). Exatamente para 

abarcar a complexidade, a processualidade, essa zona de indeterminação que a acompanha 

cada prática, colocando problemas, buscando o coletivo de forças em cada situação, que a 

cartografia se apresenta como ferramenta de investigação.  

Mais do que procedimentos metodológicos delimitados, a cartografia é um modo de 

conceber a pesquisa e o encontro do pesquisador com seu campo. Ela é produzida a partir 

das percepções, sensações e afetos vividos pelo pesquisador nesse encontro que não é 

neutro, nem isento de interferências. 

Segundo Mairesse (2003) a cartografia acontece como um dispositivo, pois no 

encontro do pesquisador com seu “objeto” diversas forças estão presentes fazendo com que 

ambos não sejam mais aquilo que eram. Nesse sentido, o método cartográfico “(...) 

desencadeia um processo de desterritorialização no campo da ciência para inaugurar uma 

nova forma de produzir o conhecimento, um modo que envolve a criação, a arte, a 

implicação do autor, artista, pesquisador, cartógrafo” (Mairesse, op.cit, p. 259). 

Apostamos que a cartografia concebida por Deleuze e Guattari, tenderia a fortalecer o 

pesquisador nessa empreitada, fornecendo-lhe operadores para circunscrever o modo de 

subjetivação que sua escuta e observação apreende, e atribuir-lhe sentido e valor.  

Sendo assim, foi importante circunscrever o plano onde se opera o processo de 

produção15 das práticas do Rede Brincar e Aprender. A metodologia deste projeto de 

campo fundou ações na pesquisa e inspirou sua postura ética, ou seja, esteve presente e 

imprimiu um modo de fazer. E, é estando neste fazer, no ritmo que ele se dá, com paradas 

e movimentos, que o pesquisador produz intercessões e texto ao mesmo tempo que é 

produzido pelo coletivo. 

 

 

                                                
15 Gilles Deleuze. Uma vida filosófica (São Paulo: Editora 34, 2000); pp. 451-462. 



Elos na Rede 

    

37 

. 3 . O processo passo a passo 

Desenvolveremos abaixo alguns passos do caminho percorrido pela pesquisa. 

 

Planejamento coletivo 

A troca de saberes e experiências e o processo de participação em todos os níveis da 

pesquisa e ação, faz parte da inter-relação entre a pesquisa e a ação comunitária realizada 

pelo CIESPI - apontando o caráter transdisciplinar presente em sua atuação. 

O planejamento foi elaborado de forma coletiva em vários momentos diferentes, 

de forma flexível, acompanhando a demanda do Instituto C&A, da equipe do Rede Brincar 

e Aprender, parceiros, orientações de assessores e percepções das pesquisadoras que 

construíram o caminho da pesquisa no caminhar, em conformidade com os pressupostos da 

pesquisa-intervenção, acima explicitada.  

O planejamento da pesquisa foi iniciado em uma primeira reunião com a equipe 

do Rede Brincar e Aprender e a Áurea do Instituto C&A. Nesta reunião redimensionamos 

alguns objetivos e possíveis desdobramentos, o que resultou em uma reestruturação do 

projeto original. O planejamento seguiu e teve novas alterações, com as propostas vindas 

da reunião de parceiros16, convocada especialmente para refletir sobre a pesquisa: seus 

possíveis ganhos e contratempos.  

A reunião com os parceiros, foi uma construção de abertura, uma apresentação das 

pesquisadoras e discussão do que cada um entendia por ‘elo’, assim como a melhor forma 

de fazer a pesquisa e as entrevistas indo a campo. A indicação de uma parceira de trabalho 

(Emilia/Horto) foi clara: fazer conversas em grupo (contra a inibição), conhecer os 

espaços e suas histórias. 

 

Levantamento bibliográfico  

Os conceitos e histórias vividos pelo Rede Brincar eram ainda muito abstratos, 

pois se tratava de conhecer um projeto com cinco anos de vida, povoado por muitas idéias, 

ações e pessoas, voltado para a criança e toda uma rede de relações que a constitui e busca 

                                                
16 Um território sólido construído na prática do projeto Rede Brincar é o espaço para manutenção de uma rede entre as 
quatro comunidades que compõem esta iniciativa. Trata-se de encontros periódicos entre os parceiros comunitários, 
equipe e dinamizadores, em lugares e horários definidos por todos. Nestes encontros, dentre outras coisas, são 
construídas e analisadas estratégias para criação e análise de ações voltadas para crianças e adolescentes, assim como 
suas famílias e outras organizações que as atendem no cotidiano das comunidades.  
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favorecer o desenvolvimento infanto-juvenil. Isto implicava em acompanhar um processo, 

conhecendo aquilo que o produzia e o movia, como: necessidades locais relacionadas a 

políticas públicas, práticas sociais de transformação, lutas sociais antigas e recentes, dentre 

outros.  

Desta forma, desde o início da pesquisa fizemos leituras do material já produzido 

pelo projeto Rede Brincar e Aprender: relatórios, artigos e livros publicados, bem como 

relatos elaborados nesses cinco anos, pelas pessoas que trabalham no projeto, relato de 

reuniões, entrevistas e seminários transcritos. Em paralelo, também fez parte da pesquisa, 

os materiais produzidos pelo Programa Prazer em Ler e alguns diálogos com Áurea 

Alencar e Ana Dourado. 

Este estudo combinado com os referenciais teóricos da pesquisa-interveção, acima 

destacados, ajudaram na construção e escolha dos aparatos metodológicos, que foram 

instrumentos chave nas entrevistas e análises.  

O projeto foi reescrito com uma fundamentação teórica que potencializou o modo 

de abordar os objetivos da pesquisa: como a prática do Rede produzia efeitos nas crianças, 

nas famílias, nos dinamizadores, nos parceiros e na própria equipe? Efeitos na rede, 

efeitos em cada um e efeitos no desenvolvimento das crianças em contato regular e 

continuado com o ler e o brincar? Durante as andanças, movimentos gerados pela 

presença da arte, da cultura popular, da atitude política e ética, de um fazer implicado com 

a humanidade e sua terra, se tornavam cada vez mais visíveis.           

 

Visitas a Campo  

Era preciso estar nos campos e ser afetados por aquilo que os afeta, “sofrer dos 

mesmos sofrimentos”, como disse o pastor Valdeci, um parceiro do Rede, ao ser 

entrevistado. Tratava-se de fazer falar aquilo que ainda não encontrava-se na esfera do 

sabido. Era preciso acessar a experiência dos envolvidos e a partir de cada um, fazer 

conexões, descobrir a leitura, a brincadeira, os elos e tudo aquilo que vive no cruzamento e 

nas franjas de alguns territórios existenciais. 

De acordo com a cartografia, metodologia escolhida, nos aproximamos do campo 

como estrangeiros que visitam uma terra a ser explorara por olhares, audições, olfatos, 

tatos e paladares. O primeiro contato foi com a equipe do Rede Brincar e Aprender, que 
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encaminhou encontros com parceiros como o Instituto C&A e parceiros comunitários de 

todos os campos. 

A partir deste encontro, visitas foram marcadas com os parceiros e os 

dinamizadores aos locais onde se encontram as bibliotecas e as brinquedotecas 

comunitárias do Rede Brincar e Aprender. Foram passeios guiados pelas coordenadoras, 

algumas vezes Nathercia Lacerda e em outras Isabella Massa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A foto acima trata de um momento onde os pesquisadores foram juntos com o projeto Rede 

à Recife. Refere-se a uma viagem, quando o projeto foi fazer um intercambio cultural. 

Realizou algumas oficinas para crianças e educadores, em Caruaru na escola Municipal 

Kermógenes Dias, em parceria com a Ong Bagulhadores do Miò. E, também, uma oficina 

sobre os modos de operacionalizar o cotidiano em ongs, com o Centro de Cultura Luiz 

Freire (CCLF – Olinda). A experiência de ser estrangeiro, acompanhando a prática do Rede 

ensinou muita coisa do modo como ele funciona.  

 

Assessoria  

Vale ressaltar que durante todo o percurso, além de visitar o território do Rede, 

fomos visitadas por pesquisadores nacionais e internacionais, que contribuíram com leitura 

do material e sugestões pertinentes a elaboração das ações de coleta de dados e análises. O 

professor Ricardo Fletes, doutor em sociologia e professor da Universidade Guadalajara 

(México). E, a professora Virgínia Kastrup, do Instituto de Psicologia da UFRJ. 
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Recebemos a orientações e apoio de pesquisadores de outras áreas, consolidando um 

espaço transdisciplinar. Pontuações sempre eram necessárias, principalmente as voltadas 

para a importância de explorar o ‘como se faz’ para conhecermos ‘o que se faz’.  

 

Elaboração do questionário 

O questionário foi construído com participação dos dinamizadores, equipe do Rede 

e inspirado pelos objetivos do projeto. Ressaltamos que tais objetivos estavam traçados, 

mas só poderiam ser alcançados através de uma paciente relação de convivência, escuta e 

criação coletiva.  

 

Objetivos específicos  (são alguns descritos 
no projeto originalmente enviado para o 
C&A, os que se relacionavam a fase de 
entrevistas) 

Questões sintetizadas a partir dos 
objetivos 

Identificar os processos e mecanismos 
através dos quais crianças, adolescentes, 
jovens, educadores, dinamizadores e 
famílias das comunidades participantes do 
projeto Rede Brincar e Aprender chegam até 
as bibliotecas e brinquedotecas 
comunitárias, tendo como foco os elos 
estabelecidos em torno destes espaços 

Investigar as atividades que possibilitam o  
primeiro contato: 

- Como as crianças, adolescentes, jovens, 

educadores, dinamizadores e famílias das 

comunidades participantes do projeto Rede 

Brincar e Aprender chegam até as 

bibliotecas e brinquedotecas comunitárias? 

Quais são as atividades para a conexão?  
Descrever os mecanismos e estratégias 
utilizados no Projeto e os elos que propiciam 
o engajamento nesses espaços 

Investigar aquilo que produz a entrada, a 
participação, o desejo de ficar, o 
pertencimento nos espaços: 
- Quais são os mecanismos e estratégias, 

utilizados no Rede Brincar e Aprender, que 

propiciam a articulação nesses espaços? 
Descrever os mecanismos, estratégias e elos 
que propiciam a sustentação do engajamento 
e a permanência nesses espaços 

Investigar aquilo que gera fortalecimento, 
autonomiza o indivíduo mantendo-o em 
conexão com o trabalho que acontece nos 
espaços: 
- Quais são os mecanismos e estratégias que 

propiciam o fortalecimento dos elos e a 

permanência nesses espaços? 
 

Tendo em vista as diferenças entre os grupos entrevistados (criança, dinamizador, 

família, parceiros e equipe) e os objetivos visados no projeto, sintetizamos as seguintes 

questões17 que nortearam nossas reflexões e forma de conduzir os encontros: 

                                                
17 O questionário completo segue em anexo. 
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- Quais elos foram criados com a prática nestes cinco anos?  

- Como eles nascem, se desenvolvem e podem ser cultivados? 

- O que colabora no processo de criação e fortalecimento de elos? 

 - Como o ler e o brincar podem ser dispositivos na ampliação do território 

existencial das crianças? / Como as práticas das brinquedotecas e das 

bibliotecas comunitárias geram elos (em três níveis de análise): 

a) na relação da criança com o dispositivo livro/brincadeira? 

b) na relação da criança com a rede social onde os dispositivos se 

encontram (onde circulam)? Exemplos: na comunidade, na escola, 

na família, com outros leitores, brincando em outros espaços, etc. 

c) na relação da criança consigo mesma?  

 

Tais questões ganharam variações e desdobramentos e compuseram um questionário 

aberto, que segue em anexo no fim do relatório. As perguntas do questionário sofriam 

pequenas mudanças no encontro com o público entrevistado. Outra preocupação era pensar 

em algo que detonasse a fala e inspirasse as pessoas para estarem juntas em torno de algo 

comum. Para as crianças usamos: confecções de desenhos, criação de histórias, leitura e 

jogos, ou seja, ferramentas que nos permitiram brincar com a idéia de elo – algo que 

mostrasse para nós e para as crianças o que os liga e os compõe naquele espaço, com 

aquelas pessoas. 

Após algumas reflexões e visitas a campo detectamos que seria importante 

perguntarmos sobre coisas objetivas (datas, nomes, pessoas, fatos, histórias, jogos...), 

assim como sensações, impressões, gostos, memórias intensivas, que muitas vezes não se 

encontram no registro do “sabido” mas fazem parte da experiência – singular e 

compartilhada. Para compor com as falas instigadas pelas questões acima, foram feitas 

observações sistemáticas dos espaços das bibliotecas (Mangueira de Botafogo e Santa 

Marta) e brinquedotecas (Horto e Rocinha). 

 

Entrevistas 

As entrevistas eram marcadas com antecedência e muitas vezes para conseguir 

agregar um número considerável de participantes, realizamos os grupos focais no sábado 
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com pais e crianças, sexta-feira à noite com parceiros e crianças, etc. Todos os encontros 

foram gravados e posteriormente transcritos, material que se compõe com relatos 

detalhados, informações e impressões de cada uma das visitas às bibliotecas e 

brinquedotecas.  

Foram realizadas 34 entrevistas semi-estruturadas visando identificar os elos 

construídos com as atividades do Rede Brincar e Aprender, o tempo e os motivos da 

permanência nestes espaços, como avaliam as práticas em desenvolvimento e possíveis 

transformações produzidas pelo contato regular com a leitura e com o brincar. Buscamos 

responder às questões: Como o ler e o brincar foram, neste projeto, dispositivos na 

ampliação do território existencial das crianças? Quais elos foram criados? Como eles 

nascem, se desenvolvem e podem ser cultivados? 

Nas entrevistas ao perguntarmos sobre o que mais lembravam em casa sobre os 

espaços, as crianças geralmente apontavam livros e brincadeiras, no entanto a lembrança 

da construção coletiva marcava todos os encontros: 

 

pesquisador: Lembra alguma coisa que você queira contar, alguma 
cena, alguma história, alguma coisa que aconteceu aqui que ficou 
marcada na tua vida. / crç: Quando nós fizemos o livro dos animais. / 
pesq: Como foi esse livro? / crç: Foi maneiro. Nós criamos o livro, 
cada um de nós trouxe imagens de animais que gostava 
(pesquisadora e crianças, Santa Marta, 16/08/2007). 
 
criança 1: A gente é que pediu essa casa. (tudo foi) graças a gente 
também, né?!! (crianças, Mangueira de Botafogo, 22/09/2007) – As 
crianças se referiam a reabertura e manutenção da biblioteca que foi 
feita por todos: crianças, famílias, dinamizadora e equipe CIESPI. 

 

É relevante registrar também que o modo como nos aproximamos dos entrevistados 

foi amparado pela equipe e por uma atividade pensada para o dia, que variava muito 

segundo o território a ser visitado, as coordenadoras do espaço e outros fatores que 

caracterizam aquele momento: lanches para os familiares, que foram entrevistados em suas 

comunidades aos sábados e uma conversa mais livre com os parceiros, muitas vezes em 

suas próprias casas, para que pudéssemos captar as diferenças de cada um, ouvindo deles 

com se dão as alianças. Ao buscar entrevistar as crianças, notamos logo uma dificuldade, 

pois eles falavam qualquer coisa só para responder, repetiam igualzinho como tinham 

ouvido do colega ao lado ou nem queriam saber da entrevista. Queriam brincar e estar com 
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os amigos. Assim, fomos sentindo a necessidade de estar mais em contato com as crianças, 

ganhando a confiança delas e criando meios de entrevistar brincando ou brincar de 

pesquisar: fazendo as perguntas no interior das brincadeiras e das dinâmicas de leitura 

(como foi exemplo: jogar bola-de-gude, brincar de repórter, pique-esconde, estarmos 

imersas numa exposição de ilustrações de livros infantis, comendo pipoca, etc.). 

A forma de trabalhar foi disparada pelos participantes da entrevista, neste caso 

Nathercia inventando o brincar de Bola-de-gude e em outros momentos, Gabriela/Isabella 

inventando o mistério a ser explorado pelas crianças: “quem é Laura?”, para facilitar a 

entrada da pesquisadora no grupo. 

 

Grupos focais 

São muitas as crianças e as pessoas que participam das atividades. As entrevistas 

foram feitas através da técnica dos grupos focais como sugeridas na reunião com os 

parceiros para evitar a inibição e abarcar um número maior de participantes entrevistados. 

Foram realizadas entrevistas reunindo os dinamizadores dos quatro lugares onde 

acontecem as atividades. Em cada comunidade, formamos grupos focais para entrevistar 

crianças que participam, crianças que participaram e não freqüentam mais regularmente, 

familiares (diretos e indiretos), parceiros do projeto (escolas, lideranças comunitárias, 

creches, clubes, etc.) e por último, a equipe do CIESPI que também faz parte do trabalho 

(coordenadores e oficineiros). Através das entrevistas procurou-se detectar indícios de 

transformações no que diz respeito à ampliação do território existencial das crianças, assim 

como dos dinamizadores das atividades, dos familiares e da comunidade.  

Consideramos que entrevistar usando técnicas para grupos focais, é começar de 

detalhes concretos e ir “evoluindo” para uma conversa mais aberta e solta, ou seja, esta 

técnica objetiva provocar abertura para falas composta por sensações, aspectos subjetivos e 

mais sintonizadas com a experiência de habitar a participar dos espaços entre bibliotecas e 

brinquedotecas. Pensamos em um eixo que poderia nortear todas as entrevistas, adaptando 

um pouco o modo como seria abordada cada categoria. 

É preciso lembrar que fizemos em cada campo com dinamizadores, familiares, 

crianças, parceiros e equipe Rede. A maioria foi em grupo. Com os parceiros fizemos 

individualmente por dificuldade de encontrar horários comuns. Com os integrantes da 
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equipe Rede também fizemos entrevistas individuais, focadas na posição que cada um 

ocupa no projeto.  

 

Pesquisar com as crianças 

É interessante ressaltar como o método de pesquisa precisou ser inventivo para 

poder trocar com as crianças e tocá-las de algum modo. Desde a primeira vez que 

buscamos entrevistar as crianças nos deparamos com uma dificuldade: elas não levavam 

muito a sério aquele encontro, elas respondiam a primeira coisa que passasse pela cabeça e 

as crianças seguintes repetiam ‘como papagaios’. Ao serem entrevistadas, muitas se 

envergonhavam e outras nem ligavam, falavam quase sem pensar. Era fácil que se 

distraíssem com brincadeiras e conversas com os amigos. Assim, pesquisamos brincando 

ou brincamos de pesquisar. 

E, tem mais um item importante. Cada campo onde o Rede está presente, tem 

características próprias, modos de funcionar que imprimem um certo ritmo, uma maneira 

de estar, etc. Elementos que foram integrados no momento dos encontros, não só com as 

crianças mas com todos. Às vezes fazíamos um lanche, outras vezes uma brincadeira, 

outras escutávamos uma história, passeávamos juntos, cada canto um encanto. 

 

A seguir, quatro relatos de como foram estes encontros com as crianças e como os 

elos aparecem no pesquisar: 

 

A primeira entrevista aconteceu na Rocinha. Estava tudo organizado. A 

dinamizadora nos recebeu com calor, as crianças gostaram da nossa presença e estava lá, 

também, Nathercia, uma das coordenadoras do Rede, responsável pelas atividades por lá. 

Em roda, fomos puxando a conversa. Nada. Nos apresentamos e ali percebi que gravar a 

entrevista seria complicado pois muitos falavam ao mesmo tempo. Ao perguntar o que eles 

gostavam da brinquedoteca, ouvimos: livro, livro, boneca, boneca, boneca, futebol, bola, 

dama, dama, boneca, boneca. Depois, a pergunta: como eles tinham chegado lá? Minha 

mãe, mãe, mãe, irmã, silêncio, silêncio, silêncio. Aos poucos as crianças foram parando de 

responder e começamos a ouvir bolinhas de gude rolando. Um certo burburinho de 

brincadeira rolando. Como fazer? Com muita precisão, Nathercia inventou uma brincadeira 

onde cada um tinha uma bolinha-de-gude e caminhava pela fresta que separa dois azulejos. 
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Assim, estavam todos reunidos e brincando de responder as perguntas na hora que as 

bolinhas se encontravam. Assim funcionou!  

 

Abaixo, podemos ver a sala da brinquedoteca onde foi feita a entrevista com as crianças. 

Observe os azulejos que inspiraram o jogo de bolas-de-gude. 

 

 

Uma hora depois, entrevistando as crianças maiores fomos para o lado de fora da 

sala. Conversamos com as crianças com o acordo de brincarmos depois de padeiro-padeira. 

Assim foi. A brincadeira performatizava a idéia de elos, cada um ia se ligando aos outros, 

formando uma corrente. Ao final, ela arrebentava e todos ficavam soltos. 

Antes de irmos embora, as crianças que tinham sido entrevistadas antes, vieram até 

nós dizendo que tinham uma surpresa. A sala, antes bagunçada, estava arrumadíssima. 

Podíamos ver o amor delas por aquele espaço. 

 

 

No Santa Marta, a combinação era outra. Iríamos fazer a entrevista no meio de 

uma programação de leitura e pintura. Para entrar na roda a pesquisadora levou uma 

história, um livro que gostava muito e queria ler para os outros. “Uma Pena Uma Saudade” 

(Francisca Nóbrega), história de amor entre uma menina e um colibri. Após lida a história, 

silêncio. Alguns comentaram ter gostado outros ficaram mudos. Depois, as crianças se 

distribuíram pelas duas salas do espaço e começaram a pintar e desenhar, alguns com lápis, 

outros com pincel e outros com as mãos. A pesquisadora ia de um em um fazer perguntas e 

conversar um pouco. Depois, todos em roda, compartilharam um lanche e alguns pediam 

para serem entrevistados. Bebel, uma das meninas que freqüenta sempre a biblioteca Sol 
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Nascente, ficou grande parte do tempo ao lado de Laura, quem entrevistava no dia. Quase 

sem ser notada, desenhou uma borboleta em sua mão, pegou a mão de Laura e apertou uma 

contra a outra. Como um carimbo, a borboleta ficou impressa na mão da pesquisadora, que 

muito se emocionou ao sentir a singeleza daquele gesto. Um elo nascia com aquela 

borboleta, entre Laura, Bebel e a biblioteca. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A primeira foto mostra o encontro no St. Marta para a entrevista com as crianças: a leitura 
inserida no pesquisar – Laura e Bebel. Acima, a imagem impressa na palma da mão de 
Laura  criada por Bebel em sua própria mão, dia 16/08/2007. 

 
 

No Mangueira de Botafogo, dia 29 de agosto de 2007 

(Laura foi até a Biblioteca para estar e conversar antes da entrevista) 

 Segue relato em primeira pessoa: Cheguei às 14h como combinado com a Isabella e 

a Gabriela. Mas, estava tudo um pouco “atrasado”. A Isabella estava chegando do CIESPI 

e a Gabriela havia feito uma faxina no espaço e estava indo tomar um banho quando eu 

cheguei. Tudo bem. Entrei no espaço da biblioteca, dei umas voltas e sentei na mesa para 

esperar. Tinha um moço por lá ajudando na arrumação. Logo que me sentei e 

silenciosamente peguei um texto para ler o moço me perguntou se eu era escritora. 
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Estranhei a pergunta mas gostei de ser chamada para conversar. Falei que não, escrevo e 

leio mas mais como pesquisadora e leitora. Falei ser psicóloga.  

 Perguntei sobre ele e ele se disse voluntário na biblioteca. Falou dar uma ajuda 

quando preciso e que ali ele era professor de dança para crianças (acho que para adultos 

também). Ele contou gostar muito da troca dali. Acha gratificante o trabalho e, sobretudo o 

carinho das crianças. Disse: ”Quando as crianças me vêem na rua e correm para me 

abraçar, dizendo ‘tio!!!’ é a parte boa da história”. Gostei desse papo com o Wilson (acho 

que seu nome é esse). 

 A Isabella chegou quase às 15h. Deixou as coisas para o lanche no andar de cima e 

desceu para nos encontrar. Trouxe consigo as ilustrações para montar uma exposição de 

desenhos de autores latino-americanos. As vi. Lindas! Como o tempo era curto e não 

tínhamos programado como expô-las, resolvemos selecionar as em preto e branco e deixar 

as coloridas para um outro dia. Botamos as ilustrações escolhidas expostas sobre a mesa. 

 A Gabriela, responsável pela dinâmica dali, falou ter chamado as crianças (fazendo 

também um pequeno cartaz que estava na porta do prédio do centro comunitário) 

anunciando três coisas: uma exposição, um lanche e um enigma (quem é Laura?). Achei 

curiosa aquela formulação e fiquei atenta com o que viria a seguir. 

 Aos poucos, as crianças foram chegando e se reunindo na sala de fora, ao lado da 

biblioteca comunitária. A Gabriela começou a reunir todos os presentes numa grande roda 

(sentados em cadeiras). Eram aproximadamente 25 pessoas, contando conosco, com a 

moça do reforço escolar, crianças mais velhas e crianças bem pequenas. 

  A Isabella começou o papo, falando um pouco dos últimos encontros. Recontando 

a história dali e lembrando que eu já havia estado com alguns deles. Depois, perguntou se 

alguém sabia quem eu era, o que eu fazia. A Gabriela reforçou o enigma: quem é Laura? 

 Algumas crianças começaram a falar: escritora, ilustradora... (lembrei que talvez 

por isso o Wilson tinha perguntado se eu era escritora). 

 Isabella deu uma dica: ela cuida de gente e também daquilo que as pessoas falam. 

Alguns falaram: médica, escritora, bióloga, professora... Havia certa bagunça em 

torno de quem eu era. Mas, havia concentração também. 

Com mais algumas dicas chegaram: psicóloga. Falei um pouco sobre isso e que eu 

era também pesquisadora. Iria perguntar e escrever sobre aquilo que eles faziam naquele 

espaço com a Gabriela e a Isabella. 
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Depois, a Isa apresentou as ilustrações aos poucos. Dizendo para cada um se juntar 

numa dupla e ir na sala escolher uma ilustração. Olhá-la e contar um pouco, fazer uma 

leitura do desenho. Houve certa timidez no início, mas depois rolou bem. 

Depois de uma rodada de histórias, onde cada um falou da ilustração que tinha e 

mostrou-a, fomos trazendo o lanche.  

Eu tinha uma hora marcada em Copacabana e precisei sair meio correndo (pena!). 

Mas foi muito legal! Gostei muito de ouvi-los cantar com ritmo e entusiasmo algumas 

músicas (lembro que eles fazem aula de música ali) e na hora que dei tchau, gostei de ouvi-

los falar juntos com ritmo e em alto tom meu nome: Lau-ra, tan tan tan! Lau-ra tan tan tan! 

Deu uma forte impressão que daquela forma ilustrada e cantada eles tinham me conhecido 

um pouco. Rolou um elo entre nós. Penso. 

 

No Horto, cabe ressaltar que a primeira combinação para encontrar as crianças 

não deu certo. Chegamos às 10 horas na Margarida, local combinado, mas nenhuma 

criança apareceu. Conseguimos falar com a Joana, ex-dinamizadora do trabalho do Rede, 

mas que segue em contato com as crianças, por ser vizinha, ser referência para as crianças 

e, sobretudo, por gostar desses momentos. Soubemos que muitos foram dormir tarde e 

outros não estavam por lá. Ficamos um pouco frustrados com o ‘furo’ mas nos demos 

conta de que naquela prática com crianças os tratos precisam ser flexíveis e considerar 

mais os acasos do dia a dia. As crianças se encontram porque querem, porque gostam, 

porque preferem isto a outra coisa, como por exemplo ver TV ou ficar em casa.   

Na segunda tentativa conseguimos entrevistá-las, fomos à tarde. Vicente Barros, da 

equipe do Rede, participou deste encontro também. Ele levou para cada criança um 

exemplar de um livro feito por ele com as histórias e as brincadeiras do Margarida (aquele 

local). Sentamos numa mesa que foi montada na hora, ao ar livre, comemos pipoca e 

tomamos suco de maracujá. Ali, começamos a conversar anunciando que iríamos fazer um 

entrevista com eles que seria como brincar de repórter. No meio dessa conversa fizemos 

uma negociação – terminada a entrevista iríamos todos brincar de pique-esconde. Para nós, 

pesquisadoras, a brincadeira foi uma maneira de conhecê-los, um pouco como se moviam 

naquele espaço, em que velocidades e mais ainda, que nomes tinham. Como o jogo só 

termina depois que todos participaram de alguma forma, era uma maneira de sabermos uns 

dos outros. Pois brincar de pique-esconde se dá com um pegador que ao encontrar o outro, 
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anuncia-o com seu nome: pique-um-dois-três-Guilherme! Assim, com todos até o último 

que pode ser pego ou libertar os que foram vistos antes dele: pique-um-dois-três-salve-

todos! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vicente, Marcela, Isabela (estagiária), Laura e Joana na Margarida (Horto), agosto de 2007 
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Entrevistas em números  

 

 

Crianças entrevistadas  

Localidade Sexo Feminino 
Sexo 

Masculino Total Faixa Etária 

Mangueira de Botafogo 
(12/09) 4 6 10 07 - 12 anos 
Horto Balança (04/09) 2 2 4 06 - 12 anos 
Horto Margarida (27/08) 0 8 8 06 - 10 anos 
Sta. Marta (11/08) 4 3 7 06 - 11 anos 
Rocinha (08/08)  4 4 8 04 - 12 anos 
Mangueira de Botafogo 
(22/09) 1 5 6 07 - 13 anos 

 

                                                                                                       (total = 43) 

 

Indicadores na leitura das entrevistas  

Ao término das observações e das entrevistas foi elaborada uma análise do trabalho 

realizado nas brinquedotecas e nas bibliotecas comunitárias, possibilitando uma 

caracterização da criação de elos e um conhecimento sobre sua natureza, detectando as 

linhas ou vetores que participam da experiência nestes espaços: criança-criança, criança-

livro, criança-história, criança-brinquedo, criança-família, família-comunidade, família-

escola, brinquedo-texto. 

Para a análise da leitura e do brinquedo como criadores de elos, foi levado em 

consideração o fato de que os encontros para ler e brincar acontecem com regularidade, 

sendo que em cada comunidade há uma combinação de dias e horário. As atividades são 

sempre gratuitas e destituídas de qualquer vínculo contratual intermediado pelos pais, o 

04 

Categorias Quant. de entrevistas 
 

Quant. de pessoas 

Parceiros  
 

10 
 

12 
 

Dinamizadores  
 

03 
 

07 
 

Crianças  
 

09 42 (aprox.) 
 

Famílias  
 

 35 (aprox.) 

Equipe CIESPI 
 

08 
 

05 
 

total 
 

34 
 

101 (aprox) 
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que faz com que a presença das crianças seja sustentada apenas pelo seu desejo e interesse 

de ler, brincar e estar nestes espaços de convivência.  

Desta forma, a pesquisa com o objetivo de dar visibilidade aos elos da rede, analisou 

os efeitos da prática em três níveis:  

• relação da criança com o dispositivo livro ou brincadeira,  

• relação com a rede social na qual as bibliotecas e brinquedotecas 

comunitárias estão inseridas (família, escola, comunidade); 

• e relação das crianças consigo mesmas, possibilitada pelas duas anteriores 

mas, ao mesmo tempo, irredutíveis a elas.  

Nestes diferentes níveis ou dimensões, com base no trabalho de campo, nos 

interessou investigar como o trabalho com a literatura e com o brincar podem atuar na 

criação de conexões que ajudam no desenvolvimento, no engajamento e no pertencimento 

da criança na sua comunidade, assim como na sociedade.  

Os dados coletados através da observação da iniciativa do Rede Brincar e Aprender 

nos diferentes espaços foram organizados e analisados tendo em vista a construção de 

uma cartografia do conjunto de forças, movimentos, linhas e signos que participam do 

processo de criação de elos no grupo de crianças e na comunidade. Com a análise deste 

material, obtivemos elementos para avançar no entendimento dos efeitos de tais práticas e 

intervenções nas comunidades. Os dados coletados através das entrevistas foram 

submetidos a uma análise de conteúdo. Estes nos ajudam a avaliar os efeitos do trabalho no 

que diz respeito à relação da criança com outras crianças, com a comunidade e consigo 

mesma durante a prática nas brinquedotecas e bibliotecas.  

Em meados de julho/2007, para nos orientarmos na leitura de tantas entrevistas, 

buscamos palavras-chave, criamos palavras que seriam categorias de análise, ou forças, 

fluxos, vetores presentes nos campos e em “nós” (equipe, pesquisadoras e pesquisados). 

Inicialmente, os primeiros vetores para cartografar as entrevistas foram levantados de forma aleatória, apenas 

respeitando a lembrança das entrevistas e visitas: 

 
Biblioteca Pessoas Atenção 
Livro Experiências Cuidado 
Ler Brinquedoteca Dinamizador 
Amor Comunicação Escola 
Trato sensível Visitas a outras bibliotecas e 

brinquedotecas comunitárias 
Fazer juntos 

Confiança Passeio – ampliar mundo Flexibilidade 
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Casa Histórias Liberdade 
Brincar Valorização Mala  
Hospedar (anfitriões de 
ilustradores e escritores)/ser 
hospedado (ser recebido em 
outros espaços, comunidades 
diferentes, museus, etc.) 

Parcerias Organização 

Amizade Comunidade Prazer 
Companheirismo Dedicação Produção de subjetividade 
Alegria Arte / estética  Rede 
Respeito  Diferença Violência – linha de tiro 

 

Eram palavras fortes, que reverberavam com aquilo que tínhamos captado na leitura 

do material produzido anteriormente pelo Rede e no encontro com as práticas e reuniões 

compartilhadas. Começamos a ler as entrevistas, lembrando das palavras destacadas, mas 

não visualizávamos ainda nenhuma sistematização. Precisávamos de indicadores que 

estivessem ligados a demanda do Instituto C&A: como cruzar tantas falas, com as práticas 

realizadas e os objetivos da pesquisa? 

Fizemos uma reunião-vivência com a equipe do Rede Brincar e Aprender para 

construir estas diretrizes. Propusemos uma roda de movimento com a idéia inicial de fazer 

uma reunião onde cada um estivesse acordado (e dentro) da pesquisa Elos na Rede. O 

movimento corporal era intercalado com as perguntas, visando dar nascimento às palavras 

conectadas com cada um e com o momento. De acordo com Francisco Varela (1993) agir, 

criar e conhecer fazem parte de um mesmo movimento do ser no mundo. As considerações 

tocadas e trocadas com a equipe do Rede nos ajudaram a formular indicadores para a 

análise das entrevistas na medida que apostamos que há algo comum que conecta CIESPI-

dinamizadores-parceiros-famílias-crianças-C&A-livros-brinquedos e faz com que seja 

possível esta pesquisa.  

Palavras foram escritas no contato com afetos desta história que se 
faz. Durou um pouco mais de meia hora, depois conversamos um 
pouco em cima das questões da pesquisa. Falou-se muito de 
‘pessoas’, de encontros que faziam dialogar diferentes experiências, 
do desejo de dinamizar, somar esforços, ampliar a discussão e 
possibilitar trocas (por isso Rede). Em relação aos objetivos falou-se 
da construção (movida pelos afetos do ler e do brincar) de 
alternativas, articulações, intercâmbios, trocas. Falamos de um 
planejamento flexível e da importância do aspecto político nas ações. 
(equipe Rede Brincar, 2007). 
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Neste processo de construção de indicadores, nos reunimos com Irene Rizzini para 

pensarmos: como analisar as entrevistas? Chegamos a um eixo que se relacionava aos 

primeiros objetivos: como é feito o primeiro contato? como se conectam? como 

permanecem nos espaços onde o Rede Brincar circula? E surgiu um outro esquema de 

palavras mais estruturado: um modo sistemático de análise de dados, nomeado por nós 

como Cartografia Elos. 

 

 

Cartografia Elos  

Ao ler as entrevistas buscamos identificar estes pontos nas falas e nos relatos. Muita 

coisa foi organizada a partir daí e muitas outras ‘coisas’ apareciam com força e intensidade 

e eram agrupadas para serem analisadas. Lembramos que a cartografia é produto do 

pesquisar, este eixo não existia a priori, ele foi se dando. 

 

I. Chegar  

- Quem te trouxe? Família, Amigo, Pessoa, Dinamizador, Parceiros (igreja, creche, 

associação de moradores, escola, reforço escolar),  

- O que te trouxe? Saber-fazer, Livro, Brincar, Passeio 

 

II. Conectar  

- Quem te fez voltar? Amigo, Dinamizador, Família 

- O que te fez voltar? Livro, Brincar, Passeio, Espaço, Saber-fazer, Confiança, 

Segurança, Lanche, Mala,  Construção coletiva  

 

III. Permanecer  

- Quem te faz voltar? 

- O que te faz voltar?  Livro, Brincar, Saber-fazer, Confiança, Construção coletiva, 

Atenção, Cuidado, Liberdade, Amizade, Aposta no processo. 

 

 

 

 
oseloseloseloseloseloseloseloseloseloseloseloseloseloseloseloseloseloseloseloseloseloseloseloseloseloseloselo 
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oseloseloseloseloseloseloseloseloseloseloseloseloseloseloseloseloseloseloseloseloseloseloseloseloseloseloselo 
oseloseloseloseloseloseloseloseloseloseloseloseloseloseloseloseloseloseloseloseloseloseloseloseloseloseloselo 
oseloseloseloseloseloseloseloseloseloseloseloseloseloseloseloseloseloseloseloseloseloseloseloseloseloseloselo 
oseloseloseloseloseloseloseloseloseloseloseloseloseloseloseloseloseloseloseloseloseloseloseloseloseloseloselo 
oseloseloseloseloseloseloseloseloseloseloseloseloseloseloseloseloseloseloseloseloseloseloseloseloseloseloselo 
 
losnaredeelosnaredeelosnaredeelosnaredeelosnaredeelosnaredeelosnaredeelosnaredeeloselosnaredeelosnare 

 

3. Elos na Rede: análise das entrevistas  
 
losnaredeelosnaredeelosnaredeelosnaredeelosnaredeelosnaredeelosnaredeelosnaredeeloselosnaredeelosnare 
losnaredeelosnaredeelosnaredeelosnaredeelosnaredeelosnaredeelosnaredeelosnaredeeloselosnaredeelosnare 
losnaredeelosnaredeelosnaredeelosnaredeelosnaredeelosnaredeelosnaredeelosnaredeeloselosndeelosnare 
seloseloseloseloseloseloseloseloseloseloseloseloseloseloseloseloseloseloseloseloseloseloseloseloseloseloselo 
oseloseloseloseloseloseloseloseloseloseloseloseloseloseloseloseloseloseloseloseloseloseloseloseloseloseloselo 
oseloseloseloseloseloseloseloseloseloseloseloseloseloseloseloseloseloseloseloseloseloseloseloseloseloseloselo 
oseloseloseloseloseloseloseloseloseloseloseloseloseloseloseloseloseloseloseloseloseloseloseloseloseloseloselo 
oseloseloseloseloseloseloseloseloseloseloseloseloseloseloseloseloseloseloseloseloseloseloseloseloseloseloselo 
oseloseloseloseloseloseloseloseloseloseloseloseloseloseloseloseloseloseloseloseloseloseloseloseloseloseloselo 
oseloseloseloseloseloseloseloseloseloseloseloseloseloseloseloseloseloseloseloseloseloseloseloseloseloseloselo 
oseloseloseloseloseloseloseloseloseloseloseloseloseloseloseloseloseloseloseloseloseloseloseloseloseloseloselo 
oseloseloseloseloseloseloseloseloseloseloseloseloseloseloseloseloseloseloseloseloseloseloseloseloseloseloselo 
oseloseloseloseloseloseloseloseloseloseloseloseloseloseloseloseloseloseloseloseloseloseloseloseloseloseloselo 
oseloseloseloseloseloseloseloseloseloseloseloseloseloseloseloseloseloseloseloseloseloseloseloseloseloseloselo 
oseloseloseloseloseloseloseloseloseloseloseloseloseloseloseloseloseloseloseloseloseloseloseloseloseloseloselo 
oseloseloseloseloseloseloseloseloseloseloseloseloseloseloseloseloseloseloseloseloseloseloseloseloseloseloselo 
oseloseloseloseloseloseloseloseloseloseloseloseloseloseloseloseloseloseloseloseloseloseloseloseloseloseloselo 
oseloseloseloseloseloseloseloseloseloseloseloseloseloseloseloseloseloseloseloseloseloseloseloseloseloseloselo 
oseloseloseloseloseloseloseloseloseloseloseloseloseloseloseloseloseloseloseloseloseloseloseloseloseloseloselo 
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Desde o início, nos colocamos lado a lado na produção de um material comum, que 

sirva como instrumento de trabalho, incitação à reflexão, compartilhamento de 

aprendizagens e valorização daquilo que se faz - matéria e memória. Ao dizermos que 

estamos juntos criando algo que nos é comum, é importante lembrarmos que neste 

movimento, permeados pelo coletivo, criamos conhecimento, objetos, modos de ver e dizer 

e criamos, ainda, a nós mesmos. Nesta rede somos criados. Produzimos, com isto, 

subjetividades e mundos. A ética está presente o tempo todo como vetor de 

transversalização, abertura para o outro, pois importa a qualidade daquilo que nos move e 

nos faz agir. Não há neutralidade, pois acreditamos que cada um, do lugar que está, age e 

sente, participa.  

Diferentes práticas e pessoas produziram o texto que se segue. Como pesquisa, é 

ainda uma forma de tornar público um modo de operar, uma política de ação, a fim de 

contribuir no fortalecimento de pequenas práticas locais (micropolíticas), assim como na 

constituição de políticas públicas capazes de acompanhar e favorecer uma sociedade em 

desenvolvimento e transformação contínua. Não há nada a ser interpretado assim como não 

há uma verdade por trás daquilo que encontramos. O convite, aqui, é para mantermo-nos 

ligados à pluralidade, à possibilidade de construir a partir de nossas experiências. Portanto, 

tomemos as reflexões e os relatos que se seguem como pensamentos e descrições 

ancorados na vida.  

Com a pesquisa Elos na Rede, podemos dizer que nos espaços onde acontecem as 

bibliotecas e as brinquedotecas comunitárias encontramos diferentes ações e afetos. Os 

territórios carregam18 uma potência e compõem com o modo de fazer. Dinamizadores são 

atores como forças que agem no campo e produzem efeitos nas crianças. Podemos dizer 

também que os livros agem fortemente nos dinamizadores e nas crianças, produzindo 

efeitos positivos em termos de elos com a leitura, com a comunidade e na relação de cada 

um consigo. O brincar é um dispositivo que contribui no fortalecimento das relações, na 

                                                
18 O verbo carregar aqui comparece com duplo sentido: para ressaltar que os territórios portam características 
(forças, afetos) próprias que têm ação sobre nós e também para considerar o fato da intensificação das forças, 
fortalecimento do que há, do que é próprio de um certo lugar. 
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aprendizagem e no prazer de estar em companhia. Assim, podemos pontuar diferentes 

aspectos que contribuem para o crescimento e o fortalecimento de uma rede ligada aos 

direitos e ao desenvolvimento infantil e juvenil. Mas, vamos mais devagar, buscando fazer 

uma análise possível e compartilhável.  

De todo o material levantado neste tempo, através da observação participante, 

estudos e entrevistas, alguns pontos nos pareceram mais relevantes para acompanhar o 

objeto de investigação desta pesquisa: os elos, criados, cultivados e fortalecidos com as 

práticas do Rede Brincar e Aprender. De acordo com o nosso método, a cartografia, ao 

dizermos que extraímos alguns pontos com a análise estamos colocando que estes pontos 

se fizeram presentes, ganharam importância com o pesquisar – posto que não eram 

conhecidos por nós. 

A seguir apresentamos algumas análises. Os temas são muitas vezes acompanhados 

de um conectivo, ‘(-)’. Mais do que reunir duas coisas, neste texto, nos mantemos na rede e 

apontamos como a existência dos termos não antecedem as ligações. Este elemento entre 

as palavras, nos casos que se seguem, buscam apontar para uma unidade, como um tecido 

que com o fazer vai ganhando nuances. Trata-se de elos com territórios e parceiros, posto 

que se fazem juntos, e não elos de ou sobre territórios e familiares. Elos-territoriais, por 

exemplo, é um ponto analisado. Não estamos colocando que existem elos, existem 

territórios e nós os relacionamos. Afirmamos que elos e territórios são produtos de um 

fazer que os engendra em relação. Não existem elos em geral, desconectados, no ar, à 

espera de serem nomeados ou significados. Elos e território se distinguem, mas não se 

separam. Há co-emergência, co-nascimento entre elos e território. Os Elos-territoriais se 

diferenciam dos Elos-dinamizadores, por exemplo. Falamos aqui de produção e 

movimento. 
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1) Elos-territoriais 

 

Um aspecto que trazemos à baila após certo percurso com a pesquisa Elos na Rede é 

a importância do espaço das bibliotecas e brinquedotecas comunitárias habitadas pelo 

projeto Rede Brincar e Aprender, desde 2002. Espaço acolhedor, delimitado fisicamente e 

espaço afetivo, aberto temporalmente. Espaço construído a várias mãos – de todos e de 

cada um. Espaço que foi lembrado com carinho, não só pelas crianças, mas por todos. 

Os espaços onde o Rede atua surgem do potencial que já existe. Digamos, de uma 

relação com o local, aspecto territorial. A equipe parte do pressuposto que cada espaço tem 

história e sintonia com um território. Deleuze e Guattari (1980) usam o conceito de 

território existencial para falar de espaços vivos, habitados, plenos de sentido posto que 

fazem parte dos indivíduos a eles ligados. Cada território carrega limites para a ação, 

limites que não são topográficos, mas semióticos, pois dizem respeito a diferentes 

domínios de signos. Signos de acordo com Deleuze, em Proust e os Signos, “são objeto de 

um aprendizado temporal, não de um saber abstrato” (1987, p.4). Signos são da ordem da 

experiência, do afeto, da sensibilidade, da significação que cada encontro pode ter e não da 

representação, da adoção de significados universais, desconsiderando o contexto e as 

histórias locais. Através da aprendizagem de semióticas locais e específicas são 

configuradas fronteiras de conexão com o ambiente. É na ação, atenta e sensível, que 

discernimos aquilo que é importante para uma determinada comunidade, captamos aquilo 

que faz sentido, coloca em movimento ou paralisa seus habitantes. É no território concreto 

que uma brincadeira reúne as crianças e incita a criação, que signos exigem trabalho de 

decifração e aprendizagem. Assim como um livro é incorporado e passa a fazer parte da 

imaginação de alguém. Talvez, para os índios os contos de fadas não tenham tanto poder 

de afetar como para os ingleses. Assim, como a brincadeira de polícia e ladrão não tenha o 

mesmo sentido hoje quando as crianças se dividem entre traficantes e polícia. 

O Projeto Rede não chega sozinho impondo algo pronto, chega a partir de 

demandas19, de desejos que convergem para ações concretas (ações éticas, políticas e 

                                                
19 Pontuamos que demanda não são faltas ou falhas a serem sanadas, são mais como forças que precisam encontrar 
caminhos para se fazerem presentes. 
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estéticas) e de um potencial local, ou seja, o contexto tomado em sua complexidade. 

Trabalha-se com o que está pulsando, está vivo, precisando de espaço e crescimento. Para 

isso, é preciso estar presente e sensível aos afetos que constituem determinados territórios. 

 De diferentes maneiras, todos os grupos entrevistados (crianças, dinamizadores, 

familiares, parceiros e equipe Rede) ressaltam a necessidade de haver espaços seguros 

e bem cuidados  para a criança se desenvolver em contato com outras crianças, com a 

leitura e com o brincar. A presença da violência urbana, do preconceito e do medo como 

algo ameaçador nas comunidades onde o Rede atua é constantemente lembrada para 

contrapor à confiança proporcionada pelos espaços mantidos e/ou construídos pelo projeto 

Rede Brincar e Aprender. 

 

Só de ter um espaço para as crianças, para o dia que elas estiverem 
caminhando na comunidade e o papai e a mamãe não estiverem, ou, talvez, 
não tenham nenhum lugar para ir e elas saberem que têm algum lugar que 
elas possam ir. Um lugar bom. Porque tem crianças aqui que ficam aí de 
bobeira, a mamãe e o papai trabalham, e, às vezes, não tem um espaço que 
alguém possa dizer: ‘ó, vai ali ficar na biblioteca. Vai lá ficar de bobeira’. 
Então, pelo menos tem alguma coisa. É o local também onde o papai e 
mamãe, na comunidade, podem indicar à criança ‘olha, vai ali porque é um 

local de segurança’. Então, além da leitura, além do incentivo, como eu já 
falei, da leitura, das historinhas, das pecinhas que tem, pelo menos tem um 
espaço, uma porta aberta para as crianças. Onde as crianças podem pensar 
‘ah, hoje eu vou na biblioteca’. Então elas sabem que tem uma biblioteca 
aberta e os pais da comunidade também sabem que tem uma biblioteca 
aberta. Então só da biblioteca abrir, mesmo se não tivesse toda essa 
estrutura, mas se tivesse um local aberto, isso já é o básico também 
(Parceiro, Santa Marta, 05/11/2007). 

 
E ainda: 
 

A comunidade precisa mostrar coisas diferentes pra essas crianças, isso é 
um ponto importante. Os pais se sentem seguros, porque se os pais sabem 
que as crianças estão aqui no espaço da instituição, assistidos, essa parceria 
é importante, porque os pais se sentem seguros, porque ou tão na escola ou 
na creche ou vem pra cá, eles podem trabalhar sossegados. É segurança que 
eles têm, na verdade eles se sentem seguros, sabem que as crianças estão 
aqui brincando, se divertindo, felizes. Isso é fundamental, o nosso projeto é 
fundamental para a criança estar bem, sem estar correndo riscos, né?!! Risco 
se tivesse fora da instituição, em outro lugar fora da comunidade (Parceiro, 
Rocinha, 29/09/2007). 
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A maioria dos familiares trabalha e não pode estar muito tempo com o filho para que 

ele desfrute sua infância com gosto, amizades, brincando e conhecendo o mundo com 

a leitura. As bibliotecas e as brinquedotecas comunitárias passam a ser um centro de 

referência para as crianças (aspecto que se aproxima da noção de Bases de Apoio20). Como 

um lugar das crianças, colabora na criação de elos. Na medida que as atividades vão 

acontecendo, o próprio espaço vai sendo criado com aquilo que os participantes 

experimentam, com uma história lida, uma pintura feita, uma visita recebida ou uma 

reunião de coordenação. Com diferentes ações no mundo, com os afetos do presente vivo -

que pulsa e pede passagem -, os espaços vão dando corpo ao trabalho coletivo, ao 

desenvolvimento das crianças e de políticas que contribuem positivamente para o processo 

de transformação contínua do ser humano e sua sociedade. 

Destacamos abaixo cinco relatos de familiares em relação à importância dos espaços.  
 
 
Se eles estiverem em casa e puderem ir eu deixo ir, fico tranqüila, fico 
sossegada. Quando é dia de brincadeira eu digo que os meninos podem ir 
pra lá. Aí, eu fico despreocupada, faço as minhas coisas mais 
despreocupada. Fico tranqüila porque sei que eles estão com ela 
(dinamizadora), eu sei que ela tem responsabilidade então não me preocupo 
nesse ponto [...] Eu não deixo eles assim à vontade na avenida. Porque às 
vezes eu não posso ficar ali de olho. Então, eu gosto de ficar assim, ou eles 
estão aqui ou estão em casa comigo (Família, Mangueira de Botafogo, 
22/09/2007). 

 
Eu acho que é um trabalho estruturado, eu digo pelas minhas crianças. Elas 
não têm muito aonde brincar, é só dentro de casa ou levar pra rua. A gente 
não deixa nossos filhos soltos, eu pelo menos não gosto, não quero. Então é 
só dentro de casa. Aqui é um espaço que eles vêem, aprendem e eles se 
interessam pela leitura que é o mais importante de tudo (Familia, Santa 
Marta, 20/10/2007). 
 
Começa a dar tiro e nós: onde está fulano onde está sicrano? É a 
preocupação de todo mundo. Então tem que ter um lugar acolhedor hoje. 
(Família, Mangueira de Botafogo, 22/09/2007) 
 
[com o espaço da biblioteca] Eu acho que a criança não fica tanto trancada 
em casa, como não fica exposta à violência que tem, porque às vezes a 

                                                
20 Bases de apoio são elementos fundamentais que compõem os alicerces do desenvolvimento integral da 
criança. São recursos familiares e comunitários que oferecem segurança física, emocional e afetiva a crianças 
e jovens. Referem-se tanto às atividades ou organizações formais (creche, escolas, programas religiosos, 
clubes, centros juvenis) quanto às formas de apoio espontâneas ou informais (rede de amizade e 
solidariedade, relações afetivas e significativas) (Rizzini, I. e Barcker, G., et. All., 2001) 
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pessoa pensa que é só quando dá tiro mas andar armado na frente do seu 
filho é horrível [...] Se tu bota um montão de arma aqui eu não sei qual é 
qual... Agora, a criança já sabe porque desperta aquilo na criança. Por mais 
que a gente esconda, temos que passar por algum lugar e assim tem um 
monte de criança novinha se viciando, usando droga, tudo e eu passo 
conversando com ele pra que ele não olhe. Aí tem vezes que eu vejo que ele 
vai olhar, eu puxo um assunto, entendeu?! (Familia, Santa Marta, 
20/10/2007). 

 
 

Todos os relatos trazem a preocupação com a segurança e relacionam com a 

existência de espaços, que são lembrados por apresentarem segurança, confiança, alguém 

responsável olhando e condições de seus filhos transitarem próximos as suas casas.  

Os espaços são lembrados também como um centro atrator e reverberador de algo 

bom. Observamos nas entrevistas e nas visitas a campo que o contato com as práticas do 

Rede, acontecem prioritariamente pela proximidade territorial ou pessoal. Os 

dinamizadores, os parceiros, passando pelas crianças e suas famílias, relataram chegar no 

Rede diretamente, guiados por alguém conhecido que serve de ponte, visinhos e amigos, ou 

mesmo por morar perto.  

Foi muito citado pelos entrevistados, o espaço da biblioteca ou da brinquedoteca 

como algo que fortalece a comunidade. O fato de estes espaços serem no interior da 

comunidade possibilita uma freqüência mais regular e, sobretudo que as crianças se sintam 

em casa num ambiente que a princípio não é comum a elas. As relações são conduzidas 

levando em conta os signos de cada território, os afetos presentes, aquilo que move os 

habitantes locais e os acordos estabelecidos entre eles. 

Abaixo, apresentamos falas de familiares que apontam confiança no projeto Rede, 

quanto às atividades que acontecem com as crianças nestes espaços. Nelas notamos 

mudanças ressaltadas na relação da criança consigo, com outras crianças, na escola e na 

própria família. Neste ponto podemos falar da criação e do fortalecimento de elos consigo, 

com outros, com o campo social e familiar. Também, elos com o projeto Rede Brincar e 

Aprender, com suas práticas e relações.  

 

Eu vi que ele está desenvolvendo até associação com outras pessoas 
também. [...] E, foi o útil ao agradável porque ajudou pra ele ter um bom 
incentivo na escola e teve um bom desenvolvimento dele também (Família, 
Rocinha, 26/09/2007). 
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Eu acho que aqui, eles ficam, formam um grupo e eu acho que é bom pra 
eles. Pra se comunicar, fazer amizades, ser social, eu acho! (Família, 
Mangueira de Botafogo, 22/09/2007). 
 
Sou Silvia, mãe da Julia e do Gerson. Eu conheci a biblioteca quando eles 
começaram a freqüentar, porque eles têm o costume de ler, eles gostam de 
ler. A Julia tem um costume muito grande que começou no colégio. Eu 
tenho muitos livros em casa, mas tem hora que esgota, não tem livro. Eles 
conheceram aqui e vêm. Às vezes eu nem sei, porque eu tô trabalhando, aí 
quando eu chego em casa eles dizem: mãe eu fui na biblioteca. Eu acho 
legal porque ensina, não é só o colégio que ensina, os livros também, então 
eu acho bem interessante (Família, Santa Marta, 20/10/2007). 

 
Foi uma grande ajuda porque [meu filho] se desenvolve mais, se 
desenvolveu mais e às vezes eu sinto que ele tem atitude de uma criança de 
10 anos, ele tava na fono, ele ainda falava alguma coisinhas erradas, agora 
ele já fala normalmente, então essa associação foi uma grande ajuda pra ele 
se interar com outras crianças (Família, Rocinha, 26/09/2007). 

 
As crianças falam com muito carinho dos espaços. Ao perguntarmos o que dali eles 

levariam para casa, o que eles mais gostavam ou o que eles lembravam quando estavam em 

casa, eles responderam: “a biblioteca toda”; “esse lugar”; “aquela estante”; “a boneca”; “o 

jogo de dama”; “tudo”; “Ventiladores para refrescar, mesas, cadeiras”; “muito silêncio 

para prestar atenção”; e, “atenção, gosto da atenção que recebo” (Crianças, Mangueira de 

Botafogo, 12/09/2007 e Rocinha, 8/8/2007). 
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2) Elos-dinamizadores 
 

Referência na comunidade 

Os dinamizadores das atividades do Rede Brincar e Aprender foram um tema bem 

presente ao longo da pesquisa. Os familiares apontaram a importância de ter alguém com 

as crianças nos espaços de leitura e brincadeiras. Mas não qualquer um, e, sim, alguém 

preparado, que goste de crianças, que goste do que faz e se interesse pelo fazer em 

conjunto. Ao final deste ano de pesquisa podemos afirmar que eles são fundamentais na 

criação de elos nas crianças com as atividades que acontecem em torno do projeto em suas 
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quatro comunidades. Os dinamizadores são elos com a prática, pois muito do que acontece 

e toca as crianças se dá através deles e com eles. 

Compartilhamos aqui uma observação feita em um dia de encontro para entrevista no 

Santa Marta. Notamos como o dinamizador estava vestido com um encanto próprio de 

quem gosta do que faz. Assim, ia atraindo atenções para seu trabalho. Fomos subindo o 

morro pelas vielas do Santa Marta. Gilson estava de avental colorido (escrito dinamizador 

nas costas), chinelo e meia. Levando a mala de livros ia falando com muitos ao longo do 

caminho. Interessante como era ele quem chamava os outros e os cumprimentada 

brincando. Um certo momento, mexeram com ele: vai viajar? Ele respondeu logo: sim, 

com a imaginação! Em outro momento: Vai para o Circo du Soleil? Ele respondeu: estou 

quase lá! Este modo de fazer carregava uma presença e anunciava uma prática, sempre 

sorrindo e se fazendo ver. Havia a propagação de um contágio no ar, atraindo atenções. 

 
A seguir, alguns dos muitos elogios tecidos aos dinamizadores: 

 
Essa menina é uma heroína, para lidar com jovens se não tiver calma fica 
doido, se não tiver a cabeça no lugar fica maluca (Família, Mangueira de 
Botafogo, 22/09/2007). 
 
[...] E esse lance que ele falou em relação a Gabi, dela ser realmente uma 
heroína, é uma pessoa que a gente vê que é quase adolescente, é uma criança 
em relação a nossa idade, mas com uma mente amadurecida pelo convívio 
com as nossas crianças. Isso é muito bom por que ela tem uma idade mais 
ou menos parecida com a dos nossos filhos, mas tem uma cabeça de um 
adulto. Muitas vezes eu converso com ela e eu digo mesmo que é uma 
sabedoria de um ancião e isso é muito bom porque ela termina transmitindo 
aos nossos filhos - a parte boa da vida. Isso é bom! (Família, Mangueira de 
Botafogo, 22/09/2007). 
 
Não tem uma praça. Não tem nada. Os pais têm que trabalhar. As Crianças 
ficam em casa, então sabendo que tem um momento só pra elas, eu acho que 
já fazem elas se sentirem um pouco mais crianças (Família, Horto, 
20/11/2007). 
 
Eu acho muito interessante a Cristiane [dinamizadora] com eles [crianças], 
principalmente, uma coisa que eu acho: é um complemento. [Outra mãe]: 
Exatamente, é um complemento. (Família, Horto, 20/11/2007) 
 
[se fosse para outro lugar] Eu levaria a Selma [dinamizadora] e ia propor um 
espaço maior (Parceira, Santa Marta, 20/10/2007). 
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Rolou confiança desde o primeiro contato. Mais ainda quando esse projeto 
tinha uma pessoa da comunidade que seria a pessoa que iria estar 

dinamizando o projeto, fazendo o projeto acontecer que é o Gilson, que de 
cara quando ele veio e se apresentou ele cativou, pela motivação dele, pela 
forma com que ele falava, narrava as experiências, a empolgação dele. Eu 
acho que todo trabalho que se volta pra educação, não importa com que 
linguagem, acho que a primeira coisa a ser percebida é se essas pessoas 
colocam esse brilho nos olhos quando vão apresentar o projeto. Porque eu 
acho que a primeira coisa é o encantamento. A profissão pra mim tem que 
ser igual namoro, principalmente em projetos sociais. Ele falava com muita 
competência, com muito encantamento, com muita vivacidade e também me 
cativou no sentido de que ele era uma pessoa representativa na comunidade 
que estaria aqui junto com a equipe da UNAPE e sendo uma referência para 
as crianças na medida que é uma pessoa do sexo masculino e a educação 
infantil é recheada de figuras femininas. (Parceiro, UNAPE, Santa Marta, 
31/11/2007). 

 

  Um ponto relevante na pesquisa foi a constatação de que os dinamizadores 

moram próximos dos espaços onde trabalham com o Rede (das bibliotecas e 

brinquedotecas) e circulam entre os espaços, fortalecendo os elos na rede e ampliando-os. 

Por exemplo: a Gabriela, dinamizadora no Santa Marta, mora no Mangueira mas já morou 

no Santa Marta, era comadre e vizinha de Selma anos atrás, atualmente dinamizadora e 

moradora do Santa Marta. A Selma conheceu a Alexandra e a Isabella, ambas da equipe do 

Rede, quando trabalhava no Tabajaras, Mangueira de Botafogo, na creche Cantinho da 

Natureza, e, é membro da Igreja Batista – parceiros do Santa Marta. Gilson, dinamizador 

que trabalha no Santa Marta, foi visto, requisitado e considerado muito querido pelo 

pessoal da Rocinha. E, assim, poderíamos seguir tecendo uma rede. É interessante ressaltar 

que esta ligação e esta circulação entre as pessoas que compõem o Rede só foram notadas 

pela pesquisa após meses de entrevista e visita aos campos. A rede se fez visível, no início, 

como uma série de coincidências e aos poucos foi ganhando consistência. Havia uma 

história tecendo estas ligações. 

 

Não sabia a questão do Tabajaras. No Santa Marta inclusive, pessoas que 
estudaram comigo, a Fabiana [parceira]. Eu não sabia que fazia parte do 
trabalho. Depois, a gente foi se conhecer, se encontrar mais tarde. Soube que 
ela faz um trabalho bonito também no morro Santa Marta. Então, na verdade, 
a gente se encontrou e nossa que coincidência, né?! Isso que faz elo, essa 
questão de um ajudar o outro e conhecer o outro (Parceira, ASPA, Rocinha, 
29/09/2007). 
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Este aspecto de o dinamizador pertencer à comunidade foi ressaltado por todos os 

grupos entrevistados e pode ser bem ilustrado com a expressão de um dos parceiros: “é 

importante os dinamizadores serem da comunidade porque eles sofrem dos mesmos 

sofrimentos”. Os dinamizadores circulam pelos espaços comuns: eventos, ruas e ruelas, 

casas, lan-houses, praças e vão acompanhando e convidando as crianças. Assim, acabam 

sendo presentes na vida das crianças, ganhando a confiança e a amizade delas, assim como 

das pessoas a elas ligadas.  

 
Alguns relatos de familiares: 

 
Ele (o filho) estava com muita dificuldade. Eu vim falar com a Gabriela 
(dinamizadora) se ela tinha uma explicadora pra ele porque ele ta muito 
ruim em matemática. [...], quando ele não aprende ele começa a chorar 
(Família, Mangueira de Botafogo, 22/09/2007). 
 
Por que não está tendo estudo dentro das escolas e as crianças ficam sem 
orientação. (Família, Horto, 20/11/2007). 
 
Tem que ser uma pessoa confiável. Eu já conheço a Selma (dinamizadora) 
faz muito tempo, sei como ela lida com os filhos dela, como ela trata bem os 
filhos dela, creio que trate bem os nossos também. Então, pela confiança na 
pessoa a gente deixa vir. (Família, Santa Marta, 20/10/2007). 
 
Olha a biblioteca do Gilson (dinamizador)!!! Eles (a comunidade) sempre 
apontam o espaço como a biblioteca do Gilson. Mas as crianças aqui, que 
freqüentam a biblioteca, não tem muito contato com o Gilson, porque o 
Gilson não está trabalhando diretamente aqui dentro, ele leva a biblioteca 
pra creche (Família, Santa Marta, 20/10/2007). 

 

Pode ser onde for, que a gente quer saber quem esta lá, com quem estão 
nossos filhos, quem são as pessoas que freqüentam o lugar? Eu não sei, eu 
sou assim, não sei como se diz, pré histórica... Já estou na estrada há muito 
tempo!!! Moro no mesmo lugar a vida toda. A gente fica assim realmente, 
quer saber com quem, quem é (Família, Santa. Marta, 20/10/2007). 

 

Em formação 

Pontuamos também como os dinamizadores gostam e investem no trabalho que 

exercem, realizando-se com a formação que fazem e com o lugar que ocupam. 

Diferentemente de quando trabalham puramente para receber um salário, como em 

trabalhos burocráticos, como foi a fala de uma dinamizadora da Rocinha ao contar que não 

suportava trabalhar numa sapataria: "eu entrava às 9h e só pensava na hora de sair"; 
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É nítido como há uma realização pessoal em jogo para os dinamizadores, ora por 

gostar de criança e se identificar com o trabalho, ora por gostar de livros e brincadeiras, 

outras vezes para propor algo que não puderam ter quando crianças, ora por questões 

ideológicas defendendo que um outro mundo é possível e as crianças precisam daquele 

espaço para se desenvolverem melhor.  

O desejo de participar da biblioteca e/ou da brinquedoteca e de seguir trabalhando 

com crianças foi colocado por todos os dinamizadores. Todos falaram com entusiasmo do 

que fazem e de como aprendem a cada dia. Assim como, todos tiveram presente a 

diferenciação de um trabalho burocrático e por dinheiro, de um outro, onde o desejo e a 

realização pessoal comparecem.  

O tema ‘dinheiro’ apareceu como um problema, pois precisam dele para viver, mas 

não como um limite. Os posicionamentos colocados pelos dinamizadores expressam elos 

com o trabalho, ou, elos com a prática, que podem ser também entendidos como elos 

consigo. Vamos conferir os próprios dinamizadores falando de como é a relação deles com 

o trabalho: 

 
As terças-feiras, que era meu dia na biblioteca, eu não almoçava. Nem 
segunda, não tirava horário de almoço pra eu estar aqui de duas as quatro e 
meia sem dar problema nenhum no trabalho.  
 [...] 
 A Isabella [equipe Rede] me chamou. Falou: a gente vai montar uma 
biblioteca aí, eu vejo que você é um garoto que gosta de trabalhar e tal. 
Sendo que não vai ganhar nada. No início a gente vai tentar montar a 
biblioteca, vai tentar ter um financiamento, você quer? Eu falei topo. Sexta-
feira de manhã você ta de bobeira? Tô. E eu trabalhava no Bases segunda, 
quarta e sexta, troquei de sexta pra quinta, fiquei, segunda, quarta  quinta de 
manhã. No Bases tinha uma bolsa, a gente recebia uma bolsa auxílio. Aí eu 
fiquei toda sexta-feira de manhã vindo pra cá. 
A bolsa que a gente ganha na biblioteca é pra complementar a renda, pra 
ajudar. (Dinamizador, Santa Marta, 3/7/2007). 
 
Conversei com a Isabella intimamente, mandei um e-mail pra ela assim que 
ela pediu licença, tava meio desnorteado, tava com problema familiar [...] 
Aí, eu mandei uns e-mails pra Isabella e falei, pô, independente do que 
aconteça eu to pagando pra ver. Eu não vou abandonar a biblioteca, não vou 
sair da biblioteca, não vou deixar de estar aqui, de fazer o trabalho que eu 
quero, que eu gosto, que eu não tive quando era criança por que eu tenho 
que ganhar R$ 300, 400, 500, 600 a mais. Creio que eu vou encontrar um 
trabalho compatível com o trabalho da biblioteca e sei que tudo vai melhorar 
(Dinamizador, Santa Marta, 3/7/2007). 
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Eu já trabalhei em outras coisas. Trabalhei até na Fininvest, é odioso. 
Porque isso aqui, isso aqui é humano, é de verdade, a gente lida com gente, 
a gente tem opinião, não somos robôs e eu me sinto muito bem fazendo isso. 
É diferente de você trabalhar numa empresa. A gente também tem horário, 
mas é uma outra coisa. Não é uma obrigação, eu não sinto como uma 
obrigação. Ir para a Fininvest para mim era tão doloroso que eu emagreci 5 
quilos [...]. Porque era tão insuportável, ficar lá 4 horas do meu dia, era tão 
chato, tão horrível. E na biblioteca não tem isso. Você está o tempo todo 
com a biblioteca, ainda mais a gente que mora na comunidade, você já 
acorda biblioteca, você dorme biblioteca, você é a biblioteca. Porque você 
passa e o visinho fala que a mala está na casa dele; Ah, mas o meu filho 
pode levar um livro pra escola? Você está o tempo todo trabalhando, mesmo 
quando você não está dentro da biblioteca e não é desgastante. Claro que a 
gente se cansa. A gente toma vitamina C. Mas aqui é humano, é de verdade 
e é educação. Pelo menos pra mim, eu sempre trabalhei com criança. 
Alguma coisa me atraía. Cheguei até a pensar em fazer faculdade de 
educação artística pra dar aula pra criança, porque eu acho que a educação é 
a única coisa que vai salvar, se é que ainda há salvação. Eu tento acreditar 
que tem, mas é a única coisa e também as crianças porque aos adultos já 
estão, não sei se é mal educado a palavra. Já estão mal acostumados, já estão 
cheios de manias. As crianças também têm as suas manias, mas as crianças 
são muito mais flexíveis, são muito mais agradáveis. Pra mim as crianças e 
os idosos são as melhores pessoas do planeta (Dinamizador, Santa Marta, 
3/7/2007). 
 
O meu objetivo em trabalhar na biblioteca não é o dinheiro, não é o horário. 
É um objetivo tão grande que eu não consigo nem te explicar, porque é um 
negócio que vai tão além, tão além. Tem dias que eu me sinto super bem, 
acontecem umas coisas. Como ontem, um menino na leitura falou uma frase 
linda. Mas tem época, por exemplo, quando invadiram a biblioteca, que eu 
me sinto um lixo, eu me sinto fracassada. Mas tem essas coisas, porque esse 
tipo de trabalho te trás isso, que você está trabalhando com os movimentos 
humanos, independe do sistema. Independe se tem capitalismo. Eu preciso 
pagar minhas contas.  
Mas na biblioteca eu tenho isso, eu tenho aquilo, eu tenho toda essa coisa 
que eu gosto, da humanização, da amizade, da união, tudo isso está lá. E, em 
outros trabalhos, em nenhum dos outros trabalhos que eu já fiz eu não 
encontrei e nem acho que vou encontrar porque não tem. Isso é daqui. É 
isso, é do Rede e ponto (Dinamizador, Santa Marta, 3/7/2007). 
 
No Rio eu tô, acho, há uns 6 meses, só que eu estava trabalhando em uma 
loja. Não me habituei. Já faz uns 6 anos que eu trabalho com criança, então  
trabalhei dois meses numa loja, cheguei pra gerente e falei: não venho mais. 
Aí ela falou: por que? Porque esse mundo não é o meu. Eu não venho mais. 
Não venho, não venho. Mas emprego está difícil. Eu sei que está difícil mas 
acontece que você ficar fazendo uma coisa que você não gosta... Eu chegava 
lá, sabe e já ficava imaginando na hora que eu ia sair. 
[...] 
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Eu começava a trabalhar 1 hora. Aí eu chegava lá e ficava pensando... Era 
um martírio pra mim ir pra lá. Era de 13 às 21h. E as crianças, sabe, eu até 
evito encontrar elas na escada, porque senão elas caem. Porque assim, 
quando eu encontro elas na escada elas correm pra me abraçar tudinho de 
uma vez. Eu vejo a hora da gente se embolar escada abaixo. Então eu já 
deixo pra encontrar elas aqui no corredor aí elas vem em fila. Correm todos 
de uma vez. Eu gosto disso, entendeu. Mas assim, lá onde eu tava não era o 
ambiente, por mais que as pessoas fossem legais, não dava. (Dinamizador, 
Rocinha, 11/3/2007) 
 
Todo dia, estou sempre entrando em sites para ver brincadeiras. Sempre, 
quando eu tenho tempo, eu estou assim. É uma coisa que eu sempre falo pra 
Nathercia [equipe Rede], a minha prioridade é a minha família, mas é 
continuar com esse projeto, trabalhando com criança. Eu faço jornalismo 
porque eu sempre gostei muito dessa área de jornalismo, mas eu sempre 
quis trabalhar alguma coisa assim com criança. Eu sempre fui apaixonada 
pela Paula Saldanha, sempre fui, adorava TV Globinho. Então eu sempre 
quis isso. Sempre quis fazer alguma coisa nessa área com criança. Isso eu 
deixo bem claro no meu trabalho (Dinamizador, Horto, 25/7/2007). 

 

Com a pesquisa podemos afirmar a importância do elo-dinamizador nas práticas do 

Rede, responsáveis, muitas vezes, pela aproximação das crianças e pela permanência delas 

nos espaços. Ao transmitirem o gosto por aquilo que fazem, transmitem também confiança. 

Eles estão no meio do processo, no cuidado e no cultivo do espaço de encontro, entre 

crianças, livros e brincadeiras, junto nos passeios e na organização das atividades. 

Independentemente das características pessoais de cada um, que também participam do 

aprendizado coletivo, o dinamizador é aquele que acompanha, coloca em movimento, 

estimula, possibilita a troca e o crescimento de uma teia de relações. Ele é também ponte 

entre as coordenadoras do projeto e a comunidade, posto que é aquele que está nos espaços 

todos os dias de trabalho, disponível para o encontro com as famílias e com os parceiros. 
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3) Elos-parceiros 

 

Ô meu amigo, tudo bem? Como estão a sua esposa e os seus filhos? Rapaz, 
eu quero que você fique sabendo de uma biblioteca que tem na comunidade, 
somos parceiros. Olha, muito boa essa biblioteca. Tem pessoas lá 
fascinantes que amam estar naquele espaço, gostam de contar historinha e 
você vai ficar lá e seus filhos vão adorar. Vai lá rapaz! Veja um horário aí. 
Se o seu filho estuda de manhã, leva ele lá à tarde. Se o seu filho estuda à 
tarde, coloca de manhã. Vai lá, vai ser muito interessante. Procura ver os 
horários, eu posso ver para você (Parceiros, Santa Marta, 05/11/2007). 

 
 Acima, lemos o depoimento vivo e emocionado de como uma parceria pode 

funcionar no dia a dia. 

Os parceiros assinalaram como aprenderam e cresceram com a parceria - ponto que 

aparece também nos relatos da equipe Rede do CIESPI, que conta como as parcerias foram 

fundamentais para a vida do Rede desde o início. Este aspecto indica o caráter coletivo de 

uma iniciativa que propõe e sustenta um projeto em sintonia com as forças presentes de um 

território, podendo contar com a parceria no desenvolvimento de suas próprias práticas. Da 

mesma maneira que antes apresentamos a noção de elos como uma relação de mão dupla, 

que dá nascimento e alimenta os termos em relação, podemos dizer que a parceria é uma 

relação de reciprocidade e comunhão. É praticamente uma redundância apontar elos-

parceiros. Por exemplo: a associação de moradores do Horto é parceira do Rede no mesmo 

movimento que o Rede é parceiro da Associação. O Rede cuida, dá visibilidade e fortalece 

a comunidade. A associação, com ações diferenciadas, atua junto, aprende com a aliança e 

ganha potência de ação. Não que as ações sejam quantificáveis e comparáveis, mas elas 

fortalecem a comunidade e as diferentes ações nela encontrada. O que queremos explicitar 

com este exemplo é que não faz sentido dizermos que A é parceiro de B, se B também não 

for parceiro de A. Esta relação não se faz por contrato, faz-se por contato, compreensão de 

que se está junto na manutenção e no crescimento de uma realidade comum. As ações se 

somam, se complementam e se reproduzem para a continuidade de um trabalho e de uma 

vida. Com respeito e espaço para as histórias locais e as diferenças que portam força. 
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A seguir, belas indicações dadas por parcerias ao serem perguntadas sobre o que 

daquele projeto aprendeu e queriam levar consigo caso fosse dali para outro lugar: 

  

Primeiro eu ia ter uma conversa com uma pessoa que já tivesse naquele 

local, sempre tem um líder, um presidente, alguma coisa assim. Se eu visse 
que não tinha interesse dele eu ia procurar sozinha, sei lá, de maneira a me 
integrar com as pessoas, fazer amizade pra ver de onde que eu poderia partir 
(Parceiros, Santa Marta, 16/10/2007). 
 
Primeiro é o fato de ser uma pessoa da comunidade que dinamiza. Esse é 
um diferencial fantástico, pra mim um dos melhores. Porque você tem 
vários aspectos embutidos nisso: primeiro a valorização das pessoas que tem 
na comunidade, dos talentos que tem na comunidade, isso é importante 
porque você vai dando motivação a outras pessoas se engajarem em projetos 
que trazem benefício à comunidade. Então isso pra mim é incrível, pra mim 
é um dos maiores ganhos e outra coisa que as crianças, no caso especifico 
desse projeto, as crianças começam a ter aquela pessoa como referência na 
comunidade, eles saem daqui e encontram o Gilson na pracinha, encontram 
o Gilson aqui e fazem essa ligação. É claro que tem um significado maior 
pra eles, ele representa a pessoa que vem com a mala que traz uma boa coisa 
pra gente (Parceiros, Santa Marta, 31/11/2007). 
 
Uma coisa que eu acho sempre válido, é que ela [equipe Rede] está sempre 
aberta a discutir com a escola. Ela vem com a proposta, senta junto com a 
escola, para sempre discutir antes de colocar em prática. Está sempre 
presente, porque ela não solta as pessoas aqui dentro, ela vem e participa da 
atividade. E quando ela passa, depois, alguma coisa aconteceu. Depois que 
ela vai vocês percebem que teve um movimento (Parceiros, Horto, 
06/11/2007). 
 
É fundamental? Eu levaria primeiramente uma dinamizadora, uma pessoa 
específica só para aquilo, que pensasse naquilo, no caso na leitura 
(Parceiros, Santa Marta, 16/10/2007). 
 
Gosto e acho assim importantíssima a parceria, porque nós não podemos 
trabalhar sozinhos. Trabalhar isolado nem pensar. Até porque a gente não 
consegue trabalhar dessa forma e essa parceria está fazendo a gente crescer 
mais, crescer como instituição, porque com parcerias e parcerias conheci 
outros espaços. Eu já conheci outras pessoas e tem grupos que a gente 
conhece e vê que a gente não está sozinho. A gente tem um trabalho bonito 
que não é o único. Acho que isso é importante na parceira, estar mostrando o 
nosso trabalho e conhecendo outros trabalhos (Parceiros, Rocinha, 
29/09/2007). 
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  Em termos de elos podemos dizer que: com as práticas do Rede Brincar e Aprender, 

nestes 5 anos, elos foram criados e alimentados - expandindo toda uma rede de confiança, 

trabalho, leitura, brincadeira, amizade e etc. Esse aprendizado apontado pelos parceiros e 

pela equipe do projeto ligada aos campos ressalta como os elos se dão na reciprocidade, em 

um fazer compartilhado que produz a si e ao mundo. A parceria ganha, ao longo dos 

depoimentos, muitas nuances: ela aparece como aliança, amizade, respeito, 

complementariedade, comunicação com diálogo, valorização do outro e até mesmo como 

rede. 

Nas entrevistas realizadas os elos-parceiros aparecem diversas vezes, de forma 

indireta ou direta, espontânea ou perguntada: 

 E essa parceria está até hoje, está uma aliança muito boa... E esperamos 
que essa aliança dure até que a morte nos separe! (Parceiros, Santa Marta, 
05/11/2007). 
 
 Eu louvo a Deus por essa amizade, essa parceria, que está difícil ter. Às 
vezes os parceiros, nós temos parceiros dentro da comunidade, são parceiros 
por interesse. É claro que todos têm interesse. Nós estamos ali para educar, 
para desenvolver o nosso ideal e realizar a nossa missão. Mas eu vejo com a 
Isabella que nós temos uma aliança muito boa entre nós. (Parceiros, Santa 
Marta, 05/11/2007). 
 
A brinquedoteca, ela tem de bom a maneira bastante infantil mesmo, uma 
coisa bem sutil através da brincadeira, do resgate das brincadeiras antigas, das 
festas, dos bailes que tinham aqui no Horto e que fazem parte da história. Ele 

conseguiu resgatar o tesouro que estava ali guardado (Parceira, Horto, 
21/09/2007). 
Bom, [se eu fosse pra outro lugar] eu levaria primeiramente essa aliança 

parceira que a Isabella tem, eu acho que importante conversar, perguntar o 
que realmente eles precisam que façam ali. Se realmente vai corresponder às 
crianças da comunidade. Eu acho que isso é muito importante, você chegar 
no nordeste “eu quero colocar uma biblioteca aqui”. Mas às vezes aquelas 
crianças não querem nem ler, elas querem ouvir as histórias, talvez não 
queiram nem ouvir as histórias que a gente conta aqui, querem saber a 
história do lampião, Maria Bonita. Então eu acho importante essa visão, 
essa aliança, e, conhecer a realidade da comunidade (Parceiros, Santa Marta, 
05/11/2007). 
 

Importa pontuar que os elos que nos ligam aos outros e à vida não são 

necessariamente sabidos por nós (conscientes, conhecidos). Muitas vezes nos 

identificamos com alguém, nos sentimos próximos e ligados a certas pessoas e situações 
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sem saber exatamente por que. Muitas vezes é algo que realizamos, que nos realiza social e 

pessoalmente, junto com algo que nos atrai, não possuímos, mas chama nossa atenção. 

Como dizer, isto me alimenta e me faz mais forte, me ensina, e, quero mais, preciso 

continuar e volto lá.  

Os parceiros reconhecem os elos de diferentes formas, atribuindo a criação e o 

fortalecimento deles ao modo de operar do Rede no encontro com a comunidade. Abaixo 

podemos ler alguns relatos que descrevem, segundo as parcerias, o que do Rede contribui 

na formação de elos: 

Ela (da equipe do Rede) é uma pessoa acessível, é uma pessoa que está 
presente na comunidade, ou na Rocinha ou aqui. Porque ela não vem só à 
escola, eles (crianças) têm contato com ela fora, no transitar, no passar 

perto. Tanto que ela diz que quando ela anda na rua e encontra com eles, 
eles perguntam “Que dia que vai ter história?” Então, eu acho que isso é 
bem legal. Acho que essa continuidade, que é o que eu falo aqui na escola, 
tudo o que tem continuidade vai crescendo, vai pegando, vai criando raízes. 
Então, a Nathercia é uma pessoa que dá continuidade. Ela diz: “Eu venho 
toda última 6ª feira do mês”, se ela não puder vir na última, ela vem na 
primeira semana do mês seguinte. Ela é uma pessoa que mantém a palavra 
de vir, de estar aqui, de ficar o dia inteiro, porque pra gente ela é uma 
voluntária. A gente não tem nenhum vínculo empregatício, não paga nada, 
não tem nenhuma gratificação para ela estar aqui. Ela vem pelo projeto, ela 
vem pelas iniciativas que vocês têm lá, e pelos interesses que vocês tem com 
essa proposta (Parceiros, Escola Municipal Capistrano de Abreu, Horto, 
06/11/2007). 

Quando eu participei da brinquedoteca, o grupo que eu atendia era o grupo 
de crianças da comunidade, gente da comunidade. Então eram muito 
misturadas, porque tinha gente que tinha família e crianças que não tinha 
uma família. Era complicado manter, pois tinha crianças calmas e outras 
mais agitadas, algumas faziam algumas infrações. Mas houve acolhimento e 

com isso formou-se um elo, não só com essas crianças, mas com jovens, 
porque eles vinham sempre (coletiva parceiros, Rocinha,18/05/2007). 
 
As crianças que saem da creche com 3 ou 4 anos acabam voltando pra 
brinquedoteca, deixam de vir pela creche mas voltam. Vão pra escola e 
voltam pra brinquedoteca. Então há um elo. Alguns pais ainda tem essa 
compreensão de que a  criança tem que brincar, não brincar o tempo todo, 
mas ainda estão muito novos pra ficar insistindo com trabalho, com dever, 
então é um elo que se forma  com a confiança dos pais. Consequentemente a 
gente continua atendendo o pessoal da comunidade, que não fizeram parte 
da creche mas por ser antigo, o atendimento ainda se mantém. Então os elos 
estão se formando, são pequenos grupos que fazem parte da brinquedoteca, 
no caso a brinquedoteca une esses grupos, que é um elo até hoje.  
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[...] A gente traz educadores que ficam preocupados com a importância do 
brincar. Aí colocam seus filhos que já não fazem mais parte da creche ou 
que nunca fizeram, então se forma um elo com os pais dessas crianças. Esse 
é o elo que eu vejo, esses pequenos grupos diversificados que participam da 
brinquedoteca. Então a brinquedoteca mantém esses grupos (coletiva 
parceiros, Rocinha,18/05/2007). 
 
Quando fala-se elo, eu não consigo desassociar do afeto. Tudo parte do 
afeto, ainda mais trabalhando com criança, família, acho que é impossível 
separar. Pelo menos lá na minha comunidade eu vejo elo dessa forma, eu já 
estou lá faz 4 anos, já fiz outro projeto lá, muito tempo construindo esse 

elos. Também acho que o elo não vem em caixa de uma vez só, ele vai 

sendo. Como numa corrente. Eu imagino você construindo com cada átomo 
ali, você vai fazendo, durante anos e agora tem aquele elo formado (coletiva 
parceiros, Rocinha,18/05/2007). 
 
Tem crianças que já vão há 4 anos. Se eu falar nesse instante que eu não vou 
mais, eu não sei o que pode acontecer, porque são crianças que já tem um 

vínculo tão grande que não conseguem viver sem aquilo, mas é totalmente 
inconsciente, eles não tem essa percepção. Essa é a minha percepção vendo 
essas crianças, pro futuro. Porque não tem como você ver a Lorrana e 
integrá-la à biblioteca sem me integrar nisso, porque eu estou também 

(coletiva parceiros, Rocinha,18/05/2007).  
 

Acima, apresentamos algumas colocações feitas numa reunião entre pesquisa Elos 

na Rede e Parceiros, onde discutimos abertamente o que cada um entendia por ‘elo’ e 

como ele estava presente na vida de cada um. O elo aparece na parceria e na reciprocidade, 

onde a  criança, as atividades, os espaços, os dinamizadores e os parceiros fazem parte uns 

dos outros, se fazem juntos. Depois de algumas falas e muitos depoimentos encarnados, 

conversamos como o elo existe enquanto praticado, mesmo havendo desejo e lembranças 

fortes, por não estar acontecendo na prática o elo é visto como rompido. Foi levantado no 

encontro uma questão para debate: toda relação é um elo? Qualquer situação de relação é 

sinônimo de elo? O interessante foi que, com um pouco de reflexão em torno do tema, 

discutimos como a criação e o cultivo de elos durante a vida é incorporado na experiência 

das pessoas, em suas histórias e mesmo não continuando uma determinada atividade, um 

elo pode ser acordado, ativado em outro momento. Ele colabora no crescimento e na 

aprendizagem do ser no mundo. 

 
É legal que tínhamos adultos, hoje em dia não têm adultos, pelo menos nas 
brinquedotecas daqui, só tem adolescentes e olhe lá. Esse elo partiu. Esse 

fio dessa teia se partiu. Hoje em dia não tem, é uma dificuldade muito 
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grande de ter o grupo da noite por causa do horário de trabalho. A gente tem 
até vontade que isso volte, que aconteça. Jogos pra adultos quase não são 
utilizados. Só por visitantes mesmo, que conhecem o trabalho. Esse elo foi 
quebrado esse grupo não participa (coletiva parceiros, Rocinha,18/05/2007).  
 
Você vê os computadores hoje como um afastador na quebra, dos elos? De 
possíveis elos, por exemplo: na igreja: as pessoas deixam de ir pra orar, 
deixam de estar junto, de dialogar, em função dessa ‘lan house’? E, por 
exemplo, as crianças que estudam de manhã e fazem curso à tarde elas 
aproveitam à noite pra jogar um pouquinho, isso tem sido forte. A 
comunidade é uma comunidade pequena, tem 6 lan house (coletiva 
parceiros, Rocinha,18/05/2007). 
 
[Dá pra refazer um elo quebrado?] É verdade, às vezes nós quebramos elos 
com um mal entendido, alguns saíram machucados pelo que foi dito, é, de 
repente é dito, não vamos ser mais parceiros. Foi bom enquanto durou. Mas 
o mundo é pequeno, a gente acaba se encontrando de novo (coletiva 
parceiros, Rocinha,18/05/2007). 

 
[Você acha que o elo quebra com você e a brinquedoteca ou ele perdura pela 
vida de uma forma diferente?] Acho que o elo quebra, mas fica a 
experiência (coletiva parceiros, Rocinha,18/05/2007). 

 
Com o fazer do projeto Rede Brincar e Aprender há um aprendizado para a vida, 

seja na relação com o brincar, com o ler, como com todas as relações que colaboram para a 

existência do projeto. Um aprendizado relacional, no trato entre pessoas e espaços. Por 

isso, depois, mesmo não vivendo diariamente nos espaços do Rede, mesmo brigando com 

alguém ou mudando-se da comunidade, o elo pode ser acessado, acordado, despertado. Ele 

é incorporado.  

 
Por exemplo, a gente aqui, um dia nós não nos encontraremos mais. É um 
fato da vida, nós todos não nos encontraremos mais sempre juntos. Pra mim, 
esses elos já estão em mim, a não ser, claro, que a gente brigue, que eu me 
desentenda com alguém. Mas, da mesma forma, pra sempre, vocês estarão 
comigo (coletiva parceiros, Rocinha,18/05/2007). 
 
Esses elos seriam as relações que vão se estabelecendo, no espaço, com as 

pessoas? Me veio agora, porque quando o pessoal pára pra me perguntar 
sobre os brinquedos eles estão relacionando a relação que eles tinham com 
os brinquedos. Viu você e lembrou dos brinquedos, então uma relação com 
os brinquedos. Isso aí é interessante porque eu acho que o elo é justamente 
as relações que vão se estabelecer a partir do fazer, do contato. Como uma 
criança, ela chega a um espaço e no primeiro momento ela se identifica com 
a pessoa ou com os brinquedos ou com os livros. A referência dela vai se 
modificando, se construindo (coletiva parceiros, Rocinha, 18/05/2007). 
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Se há uma transformação, eu continuarei como referência dela e ela pra 
mim. Sempre vai ter uma referência entre nós, mas não vai ser mais a 
mesma coisa (coletiva parceiros, Rocinha,18/05/2007). 

 
Eu estou andando aqui pela Rocinha que é imensa. E, inúmeras vezes, 
param rapazes e moças e a gente se olha e o elo está ali. Mas é isso, a gente 
não convive mais. Eu não sei mais como ele está, eu não sei mais quem é 
essa pessoa (coletiva parceiros, Rocinha, 18/05/2007). 
 
Eu, Rocinha, Santa Marta... Esse conjunto... É uma teia, rede (coletiva 
parceiros, Rocinha, 18/05/2007). 
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4) Elos-familiares 

 

Com os espaços das biblioteca e das brinquedotecas e toda a prática em torno do ler 

e do brincar, os elos-familiares aparecem e se fortalecem. Como já foi dito anteriormente, a 

possibilidade de confiar as crianças nestes espaços é de grande valor para pais e avós. Estes 

trabalham e sentem-se amparados pelo fato de saber que suas crianças estão em locais que 

podem se desenvolver em contato com o prazer de estar em companhia. Há também, 

valorização do encontro com os dinamizadores. Os familiares sentem-se ajudados na tarefa 

de educar e proporcionar momentos de lazer para as crianças. Muitas vezes, os 

dinamizadores são lembrados e requisitados como pessoas que têm acesso às crianças, 

conseguem estabelecer diálogo e trocar com isso. Os familiares contam como aprendem 

com seus filhos, sobrinhos e netos. Aprendem a relacionar-se com pessoas que não 

conheciam, conhecem coisas novas com aquilo que a criança leva para a casa, seja na 

forma de livro, de brincadeira, como na contação de alguma história, passeio ou 

acontecimento do dia. Os familiares relatam ainda, que passaram a ler e a brincar mais, 

emocionando-se muitas vezes com lembranças e jogos de infância. 

 
Ele (o filho) fala: mãe lê comigo, brinca comigo. Isso, por ele brincar aqui 
(no espaço do Rede) e nunca estar sozinho, pois tem sempre uma educadora 
do lado e outras crianças também. Então, às vezes, eu tenho que sentar e 
brincar com ele. A gente conversa, leio pra ele, ele lê pra mim, aí vem as 
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piadinhas...  O que é o que é? Ele levou um monte de brinquedinhos daqui 
pra montar. Aí pronto, eu tenho que montar alguma coisa porque senão... ah 
mãe, minha tia sabe montar uma porção de coisa, você não sabe montar 
nada. Ah, é muito bom: ele estudando me ensinou muito a ter mais tempo 
pra ele, só tenho ele como filho, então aqui é um espaço pra ele.. E é um 
espaço pra eu sentar, brincar de fato com ele, conversar, isso é ótimo!! Cada 
dia ele me ensina coisas boas que ele aprende aqui (Família, Rocinha, 
26/09/2007). 

 
Olha, um dia desses uma criança trouxe um trabalho da escola fazendo uma 
pesquisa sobre as brincadeiras do meu tempo e o que nós fazemos? Eu fui 
pra rua ensinar pra elas a brincar daquilo que eu brincava, ai brinquei e elas 
queriam que eu ficasse brincando também. Aquela brincadeira do garrafão. 
[...] E tinha muita brincadeira de pique-bandeira, polícia e ladrão, disso até 
eles brincam (Família, Horto, 20/11/2007). 

 
Você (o adulto) aprende muito com a criança (Familia, Horto, 20/11/2007). 
 
Só o prazer de estar do lado de uma Criança, já vale. O que a gente já pega 
do mundo é tão diferente, estar com aquela coisa pura, você aprende muito 
com a criança, muito. Você ensina muito, mas aprende muito (Família, 
Horto, 20/11/2007). 
 
O meu (filho) acha que é melhor aqui do que em casa porque aqui tem 
bastante brinquedos e colegas. Ele aprendeu a se comportar com outras 
pessoas porque em casa ele ficava mais sozinho ou com o irmão dele. Eu 
não deixava ele ficar na rua, desde o dia que ele veio pra cá ele mudou 
totalmente, o comportamento dele mudou, adora vir pra cá às vezes. Eu falo 
que vou tirar ele e ele começa a chorar porque diz que aqui tem coisas 
diferentes pra ele aprender, então aqui foi muito bom (Família, Rocinha, 
26/09/2007). 

 
Outro aspecto que apareceu muito nas entrevistas foi a relação com o preconceito 

que ronda as crianças e pessoas de comunidades de baixa renda, como as comunidades 

onde se encontra as atividades do Rede.  As bibliotecas e brinquedotecas, com aquilo que 

reúnem e propõem são oportunidades de trabalhar este tema. Como pudemos ver, alguns 

conflitos se abrandam quando as crianças estão juntas. Até porque, as crianças transitam 

com maior liberdade naquilo que para os adultos já está fixado. Como é o caso de rixas de 

vizinhos, machismo, problemas com o local de moradia, etc. 

O Horto, por exemplo, é um lugar com micro-comunidades que, segundo a 

Presidente da Associação (Emília), não se comunicam. Existe um preconceito entre os 

moradores (...) De acordo com a líder comunitária e as crianças, as brincadeiras e os 

passeios organizados coletivamente, iniciaram uma aproximação entre as crianças destas 
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micro-comunidades, o que tocou as famílias que passaram a se entender melhor e ver o 

coletivo, durante as reuniões para reivindicação de direitos na associação.  

 
Aqui no Horto tem uma coisa que não sei se em outros lugares tem da mesma 
forma. Nós temos aqui: Grotão, Morro da Margarida, Caxinguelê, Balança. 
Sempre houve, uma rixa entre as crianças desses locais. As crianças do 
Balança acham que são superiores as crianças do Grotão, porque o Grotão é 
favela, que o Grotão parece roça, que o Grotão não sei o que e da Margarida a 
mesma coisa. [...] Com a brinquedoteca, conseguiram fazer que elas pensem 
de maneira diferente. E todos são iguais na verdade, isso é uma coisa que vem 
desde a época do avô, bisavô, do pai. O preconceito interno, na família 
mesmo. Na Associação, os pais também agem assim.  (Parceiros, Horto, 
21/09/2007). 
 
Meu filho entrou pra cá e era meio machista desde pequeno, ele tinha 10 
anos e depois que ele começou a participar mais da brinquedoteca tive um 
choque - eu que sou educadora aqui, trabalho com bebes. Um dia eu cheguei 
na brinquedoteca e vi ele e meu sobrinho, que é o filho dela, vestido de 
menina, de peruca. Aquilo, pra mim, no momento, assim, me deu um susto: 
eu não acredito que esse é o meu filho. Então, ele tem dois irmão uma de 13 
e uma de 16 e até mesmo em casa o comportamento com elas mudou. Vejo 
pelo tempo que ele participa da brinquedoteca: as coisas de menino 
brincando com coisas de menina, aquela coisa de infância sem maldade. Ele 
já trouxe um pouco pra dentro de casa. Então, eu vejo como mãe que ele 
melhorou bastante o comportamento dele, não fica mais jogando bola. Às 
vezes as irmãs dele falavam assim: lava a louça enquanto eu varro a casa pra 
quando a mamãe chegar? Aí ele: não vou fazer não porque não sou mulé... 
não vou fazer isso não. Agora ele já faz, ele vai lá numa boa e quando eu 
chego: mãe lavei a louça pra senhora porque minha irmã pediu pra fazer. 
Então, aquele machismo que ele tinha abrandou, apesar dele ter 10 anos eu 
vi que melhorou bastante. [...] Ele mudou bastante de comportamento 
através da brinquedoteca (Famíilia, Rocinha, 26/09/2007). 

 
O meio que a gente vive e o preconceito que a gente pode vir a ter depois. 
Na biblioteca tem vários assuntos e esse não seria um assunto, mas seria 
bom tocar nele com as crianças. Porque bebê durante 2 anos, 3, 4 anos não 
forma muito esse tipo de coisa, mas depois de 8, 9 anos já começa a 
perceber que uma pessoa chegar e te despreza por causa da sua casa e do 
meio onde você mora. Eu acho que já que a gente mora por aqui e o trabalho 
é feito aqui é muito bom falar sobre isso com as crianças porque tem coisas 
que a gente não deve ignorar e se a pessoa não gosta da gente a gente vai 
encontrar outra lá na frente que gosta, então a gente não deve insistir 
(Parceiros, Santa Marta, 16/10/2007). 
 

 Interessante ainda notar que aos poucos a família vai se aproximando daquilo que a 

criança faz. Os dinamizadores apontaram a necessidade de estar mais com os familiares, 
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buscar maneiras de aproximá-los das atividades das bibliotecas e das brinquedotecas. Às 

vezes, desconhecem o que acontece no projeto Rede, mas com a continuidade vai-se criando 

a curiosidade e a proximidade: 

 
As crianças que se interessam, chegam em casa e contam pros pais, se o pai 
for interessado ele chega. Hoje, como já perderam muitas boas que tiveram na 
comunidade, hoje eles se interessam um pouco mais, esse projeto da Isabella 
se for à frente, pode ter uma participação até bem melhor, não sei como é que 
está, se são só as crianças, se tem adolescentes juntos (Parceiros, Mangueira 
de Botafogo, 01/11/2007). 
 
Outro dia, minha filha tava com um elástico tentado fazer cama-de-gato com 
os dedos. Eu falei: Larissa, cama-de-gato não se faz assim com elástico, faz 
com cordãozinho, barbante. Aí, de vez em quando mostro uma brincadeira 
para minha filha. Assim, coisas simples da vida, brincadeiras simples que as 
crianças não sabem por que é muito tempo na televisão (Família, Horto, 
20/11/2007). 
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5) Elos-Culturais  

 

 Neste item, reunimos diferentes colocações que apontam para a criação e o 

fortalecimento de elos em expansão com a rede social, onde se inserem pessoas e crianças 

de fora da comunidade, espaços da cidade e acontecimentos culturais. Sublinhamos a 

importância da arte na emergência e no cultivo de elos a partir das propostas do Rede. Arte 

aqui, tomada em sentido amplo, não como obra de arte e sim como encontro afetivo que 

convoca a experiência, toca os sentidos, alimenta a imaginação e acorda os sujeitos em 

desenvolvimento. Arte incluída no processo de aprendizagem, produção de subjetividades, 

que é aqui adotada como uma relação com signos, com aspectos territoriais que vão se 

dando em sintonia com o contato do ser no mundo. Pensamos a arte e a cultura aqui, 

aproximando-as da noção de cultivo. Pontuamos que importa mais cultivar-se do que ter 

cultura, estar em contato e movimento com o presente do que acumular informações, 

possuir conhecimento abstrato.  
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Um primeiro aspecto é analisado através das entrevistas com as crianças. O gosto 

pelo espaço, pelas atividades brincantes e pela leitura apareciam ligados ao modo como as 

atividades se davam em cada lugar. A relação entre crianças e dinamizadores aparecia com 

um colorido diferente do que entre crianças e professores e responsáveis pelo reforço 

escolar. Sem generalizar, os relatos apontavam uma comparação. As crianças falam muito 

dos dinamizadores, que são amados e respeitados - apresentando liberdade e flexibilidade 

no rapport. Enquanto, os professores são temidos, pela postura rígida e pela estrutura 

formal aplicada a todos sem trato diferenciado. Esta diferença nos faz pensar na 

necessidade de problematizarmos o sistema pedagógico (do ensino formal) como um 

sistema desconexo, como uma regra geralmente aplicada para todos que desconsidera o 

contexto e os aspectos sensíveis do processo de aprendizagem. Quando dizemos 

problematizar, queremos sobretudo afirmar a possibilidade de questionar os modelos 

estabelecidos, abrindo espaço para práticas que estejam atentas ao desenvolvimento de 

crianças - considerando o lugar do fazer artístico. Em contato com a equipe e a prática do 

Rede Brincar e Aprender podemos afirmar que a escola e a maioria dos professores não 

são queridos porque as crianças se sentem ameaçadas, erradas ou sem lugar.  

A arte, seja na literatura ou na vida, nos desperta para os sentidos, nos move 

enquanto seres afetivos. Trata-se de um modo de não cair no automático, no já conhecido e 

incitar a criação - buscar a surpresa, o novo, o próprio processo da vida. Este ponto está 

bem presente nas falas das pessoas da equipe do Rede, como foi colocado no primeiro 

capítulo, que se consideram seres inquietos na produção de espaços para uma 

transformação pessoal e social em desenvolvimento.  

Considerando a arte e um fazer sensível, sem ter como objetivo a imposição de um 

modelo (de um projeto que chega pronto para ser aplicado) o Rede enuncia que pode de 

alguma maneira apoiar aqueles que fazem algo, pessoas que tem histórias. E este apoio é 

da ordem do estar junto, confiar, ouvir, aprender, diferente de impor, dominar o outro e 

anular as diferenças. As diferenças importam, transportam. Trabalhando com a arte, 

trabalha-se em processo de subjetivação, com a abertura para o outro e para a força que o 

outro porta.  

Tanto a Nathercia quanto a Daniela, nós vimos isso muito claramente, não 

chegaram aqui pra dar um formato. Elas não chegam aqui pra moldar o 
jeito delas. Sabe aquela coisa “Eles estão indo pra lá, eu vou indo. Eles estão 
vindo pra cá, estou vindo”. Então elas meio que funcionam nessa... É 
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diferente, por exemplo, do professor de capoeira que chega pra dar aula de 
capoeira. Aí ele impõe disciplina, grita, ele faz. É diferente também do 
professor de música, que exigia disciplina, ele vinha dar aula, entendeu? Eu 
não vi nesse trabalho do CIESPI ninguém com a proposta de dar aula. Eu vi 
as pessoas com a proposta de se agregarem. “Vamos ver o que eu posso.” 
“Ih, não deu.” “Deu.”. Vamos junto (Parceiros, Horto, 06/11/2007). 
 
Nas reuniões, quando surge uma oportunidade, eu digo que o Rede é um 
trabalho que o CIESPI faz com as crianças, um trabalho com a rede mesmo 
brincante, que resgata a cidadania, a alta estima da criança, dos pais, através 
da brincadeira, do resgate das brincadeiras antigas. Com o trabalho 
desenvolvido dessa forma consegue não só resgatar a alta estima das crianças 
da comunidade como também faz com que ela interaja melhor (Parceiros, 
Horto, 21/09/2007). 

 

Foi observado que os movimentos de saída da comunidade, como os passeios 

organizados para parques, feiras de livro, museus, outras bibliotecas e brinquedotecas, 

teatros e etc foram muito citados. Assim como, a abertura da comunidade para aqueles que 

são de fora, como foi receber visitas de escritores, ilustradores, escultores, pessoas de 

outras culturas, etc. Estes encontros, ricos de afetos e deslocamentos, contribuem para a 

expansão do território das crianças, das famílias, dos parceiros, dos dinamizadores e do 

próprio projeto. São ações que servem para atrair novas crianças da comunidade e para 

fazer com que o projeto seja conhecido e acolhido pela comunidade. Estes movimentos são 

ainda carregados de explorações e descobertas, ampliam a visão de mundo das crianças 

que comumente não saem muito de seus próprios nichos e só conhecem coisas novas 

através da televisão.  

Há fortalecimento e novas conexões em rede, que contribuem para a continuidade e 

a atualidade das práticas e das relações em jogo. Lembramos também do resgate da história 

local que acontece nas comunidades com as práticas do Rede, que trabalha se colocando 

em contato com o território.  

 

Uma coisa bem importante também é essa pesquisa que ela [coordenadora 
do Rede] faz na comunidade pra trazer para dentro da escola. Porque às 
vezes, você como professor, está dentro da escola e sabe até da importância 
disso, mas não tem a oportunidade de ir pra fora do portão pra fazer esse 
trabalho de campo, buscando essas histórias e essas memórias aí de fora 
(Parceiros, Horto, 06/11/2007). 
 
O trabalho do seu Paulinho é uma coisa que ficou marcante pra escola. 
Nathercia traz os barcos, o traz e explica a cada criança, mostra todos os 



Elos na Rede 

    

80 

detalhes. E eu acho que isso também foi muito fantástico pra ele. E a cada 
ano ele está se superando também, está conseguindo fazer mais detalhes nos 
próprios barcos, e faz questão de explicar. Ele tem o maior orgulho de 
explicar o trabalho dele, e mostrar isso pras crianças. [...] Eu acho que isso 
está fazendo até que ele tenha orgulho do que ele faz. Ele está sendo 
valorizado. [...] Sim, é verdade, às vezes a pessoa faz e acha que ninguém 
valoriza. Ele faz questão de dizer que é a única escola que ele mostra, o 

único local que ele faz exposição, que ele tem prazer de fazer exposição. Aí 
a gente vai, pega o carro, vai lá em cima, pega ele, pega os barcos 
(Parceiros, Horto, 06/11/2007).  
 
Não sei se vocês conhecem o Paulinho que faz os barcos. Até hoje ele disse 
que não sabia que o trabalho que ele faz tem tanto valor. Ele se sentiu 
gratificado de participar e de estar passando tudo aquilo assim pras crianças. 
Ele fazia por fazer, ele não sabia que era tão importante. Quer dizer, pra 
valorizar o ser humano, o adulto e a criança precisam estar vendo a 
importância. O neto dele se sente orgulhoso em saber que o avô é que faz 
aqueles barcos, que o nome do avô está no livro e que tem a história sobre o 
avô dele. Assim, as crianças participam com muito mais entusiasmo 
(Parceiros, Horto, 21/09/2007). 

 
Do Horto, expomos como há expansão de elos com o resgate de histórias. Seu 

Paulinho dos Barcos, avô de um menino, passou a ser conhecido e valorizado a partir de 

uma fresta aberta pelo Rede, conectando espaços. Os elos aparecem de uma maneira 

ampla: as crianças passaram a conhecer, conviver e valorizar como artista um dos avôs da 

vizinhança, também a escola, as famílias, os parceiros, a comunidade. Todos ao lado de 

seu Paulinho apóiam seu fazer acompanham seu desenvolvimento. A rede se fortalece em 

torno dos barcos de madeiras que nascem do quintal da Ladeira da Margarida. 

 

 A seguir alguns relatos das ações que fazem a história do Rede: 

 Eu me lembro que ela fez também um trabalho fantástico, que foi trazer o 

circo. Foi muito bom. Aquilo fez com que a biblioteca se tornasse 

conhecida.  

[...] 
Foi um trabalho de impactação, e foi muito significativo esse trabalho de 
trazer o circo. Trouxeram também um projeto através de uma educadora, 
recuperando, ou resgatando a cultura da comunidade, já que ela é existente 
na comunidade. A educadora fez uma pesquisa, a base da sua monografia. 
Foi a Folia de Reis. Então as crianças fizeram um resgate da Folia de Reis. 

[...]  
Então ela fez esse resgate, trouxe as crianças, as crianças brincavam de 
bater lata, falar as rimas do palhaço, aquelas coisas todas. Então foi feito 
lá e aqui na igreja também. Oficinas para as crianças. O interessante é que as 
oficinas foram para as crianças.  
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As crianças fizeram até uns bichos, que são citados nos poemas, nos 
versos, nas prosas do palhaço.  
 
Foi feito também no início um livro, as crianças fizeram um livro de 
pano. Foi muito interessante as crianças terem feito o livro elas mesmas e 
os pais verem (Parceiros, Santa Marta, 05/11/2007). 

 
A maratona literária, ainda bem que as imagens estão todas registradas em 
fotos. Os momentos que eu vivi ali, que estavam todos muitíssimo felizes, 
adultos, crianças, os que estavam trabalhando. Teve uma ciranda muito 
legal, dinamizada pelo grupo da Rocinha, todo mundo naquela roda, naquela 
ciranda e a coisa do contato. Achei demais vocês terem trazido uma 
escritora. A cena de olhar nos olhos das crianças interagindo com ela, que 
ficou um tempo enorme, um tempo maior do que o esperado para manter o 
tempo de atenção das crianças. Acho que foi uma escolha feliz porque ela 
tinha uma linguagem muito legal com eles, era uma escritora que eu não 
conhecia as obras dela e não conhecia ela pessoalmente, então eu gostei 
muito desse contato. Trazer uma escritora mesmo pra que eles tivessem esse 
contato. Gostei muito da programação, foi muito feliz, desde o planejamento 
à preparação, até a realização. Foi mil, acima das expectativas. (Parceiros, 
Santa Marta, 31/11/2007).  

 
Eu achei muito legal um evento que eu participei no Rede. Foi um encontro 
que a gente faz sempre com os parceiros. Foi o encontro que teve lá no 
Mangueira de Botafogo com as lideranças locais, tinha liderança de outros 
lugares também. Aquilo ali foi bastante gratificante. Ali a gente troca 
experiências com pessoas de outros locais e deu bem pra ver como é a 

diferença assim de convivência dessas comunidades porque eles ali, as 
crianças ali, quase não têm espaço pra brincar. Aqui nós temos espaço até 
demais (Parceiros, Horto, 21/09/2007). 

 
Nós tivemos com essa parceria, com a biblioteca, uma artista aqui e as 
crianças se envolveram com argila. Foi a coisa mais magnífica que eu já vi 
e infelizmente nunca mais [...] Nós fizemos uma exposição, as crianças se 
deliciaram, então, isso foi uma forma muito boa através dessa parceria com 
ganhos que o Reforço teve, né?! (Parceiros, Santa Marta, 16/10/2007). 

 
Ano passado, quando nós tivemos na Rocinha, nós levamos bastante 
crianças que foi um intercambio e chagando lá algo novo. Foi algo novo, ali 
eles contam a história vestindo os personagens e as nossas crianças viram 
esse armário e elas começaram a vestir e falarem como os personagens. 
Ninguém incentivou, parecia até que tava tudo combinado, ela tava vestida 
de branca de neve, tinha a princesa e começaram a conversar como se 
tivessem encarnando aquele personagem e aquilo foi maravilhoso. Achei 
lindo, coisas que aqui não trabalham com isso (Parceiros, Santa Marta, 
16/10/2007). 
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A menina indiana, Angeli. Foi impressionante! Ela trouxe uma outra 
cultura, a menina indiana foi uma coisa inesquecível! Encantou até 
professores. A criança lembrou da Angeli o resto do ano todo. A música, a 
cultura. Ela falou sobre as brincadeiras de lá, falou sobre os hábitos. Aí ela 
dançou, ensinou as meninas a dançarem e como também os meninos podiam 
dançar. As meninas tinham uma forma e os meninos tinham outra. Foi 
muito, muito legal. E às vezes a gente não tem a oportunidade de trazer 
essas coisas pra dentro da escola. [...] Quem ficou, no ano seguinte lembrava 
dela, agente também, professor. [...] E agente sabe de crianças que vão pra 
Capistrano e que lembram dessas coisas, que falam dessas coisas (Parceiros, 
Horto, 06/11/2007). 

 
Cena forte, a indiana. Pela surpresa, porque eu não imaginava que seria 
aquilo. Que não ia sair nada. Trazer uma indiana... “É, acho que vai ser 
legal”. Mas na hora, tipo ‘Ah, que graça’. “Será que eles vão curtir?”. E foi 
um bom negócio, e acho que por ser diferente. Dela se propor e a gente 

também é aberto a isso, a gente também contribui, porque somos muito 
abertos a isso. A gente não diz ‘Ah, isso não tem nada a ver”. E aí eu acho 
que agente ganha com isso. Só ganha. E foi assim, bem diferente, 
movimentou a escola, foi muito bonito. É muito bom falar dessas coisas. O 
maior privilégio (Parceiros, Horto, 06/11/2007). 

 
Interessante notar nos efeitos da passagem da Angeli, a moça indiana, pela escola 

Municipal. Como o acolhimento ao diferente, à surpresa, fez com que a escola se auto-

observasse como aberta e disposta a novidades, interessada e interessante. A escola, na voz 

das crianças, de professoras e coordenadoras pedagógicas tinha sido afetada no encontro 

com outra cultura. A ida da indiana levou algo de novo, um jeito de dançar, de portar 

cabelos longos, músicas e brincadeiras novas. Mas, também produziu a valorização da 

própria escola.  

Os passeios são muito queridos: 

A gente mora em uma comunidade que até as crianças não vão pra fora 
porque têm medo, né?!! Eu acho que eles deviam conhecer outras crianças 
de outras comunidades, eu acho que seria interessante. Eu lembro que teve 
uma época que nós fomos lá no Horto e eu não conhecia o Horto daquela 
forma não. Fiquei encantada, saí de lá maravilhada, achava que o Horto era 
igual aqui e não um quintal. Me senti no interior, eu saí de lá super 
encantada e falei gente a gente precisa ir pra lá. As crianças precisam ver, 
sair dessa loucura aqui, né ?!! Sair dessa loucura aqui e conhecer outro 
espaço. Eu acho que falta isso, falta mais esse deslocamento de um conhecer 
mais o outro (Parceiros, Rocinha, 29/09/2007). 

 
Duas coisas que eu gostei muito do Rede: primeiro foi um encontro que nós 
fizemos no Parque da  Cidade. Aqui pertinho da gente e muitos não 
conheciam. Então foi um encontro muito legal, foi um piquenique, cada um 
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levou uma coisa, imagina?!! Foi muito legal, as crianças interagiram, 
brincaram, independente da comunidade que era.  
[...]  
E um outro encontro que eu gostei, foi o primeiro encontro que a gente fez 
só com os educadores, só com o pessoal do projeto, que foi no Horto. 
Trocamos idéias (Parceiros, Rocinha, 29/09/2007). 

 
Fizemos um trabalho muito bonito com muitos passeios e eu mesmo 
agradeço muito esse trabalho porque eu conheci muito do Rio de Janeiro, 
passeando, levando os adolescentes. Como sempre fui a mais velha do 
grupo, eles botavam sempre eu pra tomar conta dos adolescentes, os mais 
rebeldes, e fizemos muitos passeios com as crianças também, que nunca 
pensaram em sair daqui porque a maioria das crianças da comunidade eles 
não saem da comunidade, a única coisa que eles fazem é descer a ladeira e ir 
à praia (Parceiros, Mangueira de Botafogo, 01/11/2007). 

  

A seguir, apresentamos alguns relatos que consideramos ilustrativos na relação com 

o ler e com o brincar, buscando relacioná-los aos elos-culturais. São elos, nem sempre 

explícitos, que aparecem na relação: 

 

 Com o ler: 

Em relação à leitura, pudemos extrair dos diferentes grupos e lugares entrevistados, 

relatos que consideram o livro e a história contada, fortes fatores de alegria, aprendizado e  

transformação pessoal.   

Ler é até uma terapia. (Família, Mangueira de Botafogo, 22/09/2007) 
 
Você pode até não ter ido no lugar, mas se você leu alguma coisa sobre 
aquele lugar você aprende muita coisa e acaba vivendo (Família, Horto, 
20/11/2007) 
 
Você imagina o que é, você viaja no livro. Mesmo que você nunca tenha 
ido, você nunca tenha visto, o livro te dá o detalhe, aquele rio assim, e você 
ta lendo e ta imaginando o rio, ta imaginando a pessoa. Cada um imagina de 
uma forma, mas ta te levando a viajar. (Família, Horto, 20/11/2007) 
 
Sou avó do Ilan e da Luana tenho muitos netos e eles participam aqui da 
biblioteca e gostam. Eu gosto mais ainda porque é o tempo que eles tão 
aprendendo, porque a leitura é essencial. Então eu acho que é uma coisa 
maravilhosa Deus ter colocado essa biblioteca aqui (Família, Santa Marta, 
20/10/2007). 
 
Eu acho que a biblioteca é tudo, a leitura é tudo e muitas crianças não 
gostam de ler. Elas vão vendo as figuras e vão se desenvolvendo. Eu acho 
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bem interessante e achei ótimo abrirem aqui na comunidade. Continuem 
sempre!!! (Família, Santa Marta, 20/10/2007). 
 
O Ilan e a Luana já vinham aqui há mais tempo e já tiro a diferença pelo 
Matheus, ele é mais novo ele ainda não lê, está no jardim 3, tem 6 anos. Ele 
está se interessando mais. Lá em casa sempre têm livrinhos mas aquilo não 
passa fácil. Olhava, não se interessava, 5 minutos e não quer mais. Então 
quando ele chegou aqui ele ficou deslumbrado, ele levou uma mala de 

livros. 
[...] 
Ele levou uma mala com não sei quantos livros e aquela mala é aberta toda 
hora, essa mala vai na minha casa e vai pra casa dele. Vó me ajuda aqui. Eu 
abro. Vó lê esse aqui. Ele já conta a história só pelo desenho e ele quer que 
eu transforme aquilo que ele imaginou na história, que eu leia aquilo. Não 
Matheus aqui está escrito isso, isso e isso não tem escrito. Você está 
entendendo, vai pra sua mãe, empurra a mala pra lá. Agora eu acho que ta 
na hora de você devolver a mala. Aquilo é uma novidade. Ele diz assim: vó 
você precisa ir lá conhecer a biblioteca, é lindo, tem muitos livros. Vou 
pegar alguns livros pra ler, será que pode? Porque a gente tem que exercitar 
a leitura, então pra mim é dez (Família, Santa Marta, 20/10/2007). 
 
Quando a mala foi lá pra casa o meu filho ainda não sabia ler. 
[...] Ele tinha entrado no colégio e ainda não sabia ler. Então foi aquela 
confusão porque a minha filha gosta de ler muito e não queria ler pra ele, 
então aquela confusão. Ele pegava o livro e não sabia ler e queria que ela 
lesse pra ele. A gente revezava cada um olhando um pouco. Agora ele já 
sabe ler, então, é aquela descoberta, cada palavrinha, ele mesmo, vem, pega, 
lê. Da última vez que ele veio ela não veio e aí ele pegou um livro pra ele e 

um pra ela. Chegou lá todo contente: Julia, trouxe um livro pra você 
também. Um pra mim e um pra você. E ele leva e agora ele está descobrindo 
porque ele lia através da imagem, e agora ele sabe ler então é uma grande 
descoberta pra ele (Família, Santa Marta, 20/10/2007). 
 

Este último relato trás a leitura e o livro como criadores e fortalecedores de elos. No 

caso, elos-culturais e também familiares, parceiros, comunitários e consigo, com o gosto na 

prática. Como a mãe de um menino do Santa Marta conta, é interessante como seu filho 

leva um livro para a irmã que não foi na biblioteca. Ele lembra de levar um livro porque 

ela não foi, pra ela ler e não ficar sem ler. Com este tema, trazemos à baila também a 

movimentação que produz a mala de livros. Ao ser levada para a casa, passa a ser objeto de 

cuidados, ciúme, alegria, perda de sono. A mala faz viajar ao transitar pelas casas da 

comunidade, conectando as crianças à leitura, à família, ao dinamizador que fez a mala, 

elas entre elas, elas com seus próprios espaços diários e emocionais. Continuamos viagem: 
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Cada lugar que ele vai e chega em casa com o sorriso aberto eu já sei que foi 
tudo bem [...] 
Ele conta historinha de quando ele vem pra aqui. Agora, ele está 
empolgadíssimo com aquela mala querendo levar ela pra baixo e pra cima 
desse morro. A mala é linda, me ajuda vovó. Eu tenho que ajudar a levar a 
mala pra casa dele porque ele não agüenta a mala, a mala é pesada e ele 
arrasta essa mala pela casa. [...] Essa mala ela desperta. (Família, Santa 
Marta, 20/10/2007). 
 
Que mala é essa? Mala de livros pra nós lermos, você ler, isso, isso e isso. 
Acabei lendo todos os livros (Família, Santa Marta, 20/10/2007). 
 
Eu acho que vindo aqui ele desperta. Às vezes a criança sabe ler mas não 
tem aquele despertar pela leitura. Lê o que a gente manda. Lê o que a 
professora manda. Lê mas não tem aquele despertar de ler um livro, de ter 
mais conhecimento. A biblioteca ajuda. Cada livro que a criança lê é um 
descobrimento diferente, é uma história diferente, palavras diferentes. Como 
cada livro é escrito com palavras diferentes, a criança descobre outro 
vocabulário (Família, Santa Marta, 20/10/2007). 
 
A Julia tava muito interessada naquele [livro] do namorado... Tudo por um 
namorado! Um interesse por aquele livro, e toda noite ela dormia, deitava 
ficava lá folheando o livro e quando cansava botava o livro debaixo do 
travesseiro e falava mãe agora já pode apagar a luz. Todo dia ela lia um 
pouco do livro (Família, Santa Marta, 20/10/2007). 
 
O Matheus ficou muito impressionado com um livro é um livro que parece 
que foi feito aqui no Santa Marta, com as histórias do Santa Marta, com a 
mulher do latão. Toda vez eu tenho que ler a história da mulher do latão 
(Família, Santa Marta, 20/10/2007). 
 
A minha sobrinha não gostava de ler. Hoje em dia ela já tem o prazer de ler, 
gosta de chegar em casa e ler vários livros. Antes ela não tinha o prazer em 
ler, não se interessava pelo livro e hoje a gente vê que foi uma mudança 
enorme. Além de ler, ela também está escrevendo muito. Foi uma grande 
mudança (Família, Rocinha, 26/09/2007). 
 
Eu gosto que o Vitor pega livros emprestados aqui pra ler em casa, então a 
leitura dele melhorou muito, bastante. E um livro assim pequenininho ele 
abre e lê em um minuto, fico boba, chega da Banca e mãe vou ler um livro! 
Vai lá pro quarto e aí ninguém pode falar nada que atrapalha a leitura dele, 
mas rapidinho ele lê, adora lê (Família, Rocinha, 26/09/2007). 
 
Minha sobrinha mudou muito, desde o momento que ela veio pra cá ela 
mudou muito. Quando ela chegava do colégio ela só pensava em 
brincadeira, brincar, ver televisão, não tinha interesse em estudar nem ler. 
Depois que ela passou a vir pra cá pra ASPA passou a ler mais, prestar mais 
atenção em termos do que ela escreve, dos deveres que vem do colégio, 
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melhorou muito. Se ela lia um livro ou dois num ano era muito, hoje em dia 
ela leva daqui pra casa três ou dois livros e lê, melhorou muito (Família, 
Rocinha, 26/09/2007). 
 

Muitas observações foram feitas sobre a dificuldade de ler hoje em dia.  
 

Televisão também tira muito a pessoa de ler, né?!! (Família, Mangueira de 
Botafogo, 22/09/2007). 
 
Eu particularmente não tenho paciência pra ler. [...] Eu vou começar a ler 
umas linhas vai me dar um sono (Família, Mangueira de Botafogo, 
22/09/2007) 
 
A biblioteca é trancada, é trancada. [...] Porque dentro da escola, o incentivo 
é nenhum (Parceiros, Horto, 20/11/2007). 
 
Lá [na Capistrano] não tinha biblioteca, porque a biblioteca é trancada, 
porque não tem um bibliotecário. Pôxa será que a professora não pode abrir 
a biblioteca 1 hora (Família, Horto, 20/11/2007). 

 

Alexandra Pena, uma das pessoas que compunha a equipe do Rede, trabalhando em 

campo na relação direta com parceiros, dinamizadores e crianças, fez observações caras a 

nós porque falam longitudinalmente (no tempo) do processo com as crianças no espaço da 

biblioteca comunitária - no caso, Mangueira de Botafogo: 

Começamos a receber as crianças das creches localizadas no Tabajaras em 
2003. Havia um rodízio das turmas de crianças entre 3 e 4 anos, somando 
um total de 4 turmas. Cada uma freqüentava o espaço da biblioteca uma vez 
por semana. 

Com duas destas turmas tivemos uma experiência diferente. Elas vinham da 
creche Cantinho da Natureza, que oferece para as crianças que saem de lá 
depois de completar 4 anos e vão para o ensino público, um horário de 
complementação escolar. Então, depois da escola essas crianças vão para a 
creche e fazem outras atividades. 

Por conta disso, tivemos a oportunidade de acompanhar essas crianças na 
biblioteca por três anos consecutivos. E observamos o crescimento delas no 
contato com o espaço, com os livros e com a literatura. 

No início era meio “caótico”, elas não sabiam o que fazer com os livros e 
com aquela liberdade para experimentar. Manuseavam os livros sem 
cuidado e tinham dificuldade de se concentrar nas atividades, já que queriam 
muito explorar todo o espaço, principalmente o banheiro. Aos poucos, e 
com o passar do tempo, se ambientavam com o lugar e entendiam que ali 
tinha uma ordem, apesar da liberdade. E descobriam a literatura, vibravam 
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com as histórias e demonstravam muito interesse em conhecer cada vez 
mais esse universo. 

Em 2005, o último ano que essas duas turmas freqüentaram a biblioteca, era 
também o ano em que estavam sendo alfabetizados e tivemos o prazer e a 
emoção de ver nossos pequenos amigos lendo sozinhos. E mais do que isso: 
gostavam muito de ler para os outros, reproduzindo o gestual que Gabriela 
sempre repetia de sentar no banquinho e, a cada página lida, mostrar a 
ilustração correspondente. Um livro não era mais suficiente para cada visita, 
eles queriam mais. 

Recebemos um ótimo retorno da coordenadora da creche sobre o 
crescimento dessas crianças na relação com os livros e com a leitura. 

 

Com o brincar: 

 A partir de uma conversa com Vicente Barros, no dia 11 de setembro de 2007, 

sobre a construção e a criação de brinquedos nas comunidades do Rede podemos ressaltar 

o aspecto vivencial e territorial presente no brincar com as crianças. Como o brincar é uma 

ação compartilhada de criação de si e de mundo. Usando uma metodologia desenvolvida 

no departamento de desenho industrial na PUC, Vicente, conta que freqüenta por um 

tempo os espaços, brinca junto, conversa e observa os movimentos, dali, extrai desenhos e 

palavras. Aos poucos, um objeto brinquedo vai ganhando forma e matéria. Tudo, sempre, 

em sintonia com as forças presentes na comunidade. Citamos os principais brinquedos e o 

espaço de onde nascem, construídos desde 2004, quando Vicente entrou para o Rede: uma 

Casinha de Bambu, na brinquedoteca do Horto e uma Ciranda das cores, também no Horto, 

na Ladeira da Margarida e no Caxinguelê, que são lugares onde as crianças brincam ao ar 

livre num espaço amplo. O mapa-jogo, na Rocinha, contando e brincando com os 

caminhos e as histórias da comunidade. E, também um painel de pano criado com um 

grupo de artesãs Mulheres Solidárias, que serve para as crianças contarem e inventarem 

histórias. O Avental Canguru, cheio de bolsos para livros, no Santa Marta, muito usado 

pelo dinamizador Gilson ao caminhar pelo morro e fazer atividades de leitura E, a Saia 

Barangadeira, com bolsos e tiras coloridas, muito vestida por Gabriela (dinamizadora), no 

Mangueira de Botafogo.  

Com os brinquedos produzidos e fazendo as oficinas percebiam-se características 

muito próprias de cada lugar. Características não só do lugar, mas também da Nathercia e 

da Isabella - que coordenam os espaços. No brinquedo ficam expressos modos de operar. 

Por exemplo, na Ciranda e no Arco-Íris, tem partes que se unem ou separam, que você 



Elos na Rede 

    

88 

pode brincar com tudo junto ou tudo separado. Os brinquedos materializam movimentos 

afetivos e ao serem usados em outros espaços, já que as comunidades do Rede se 

comunicam e trocam experiências, ganham força e geram nas pessoas apropriação do 

processo trilhado.  

A maneira de operar do projeto em cada lugar se manifesta materialmente no 

objeto, porque se dá espaço para este fazer sensível e coletivo. Cada vez que se abre a 

possibilidade de experimentos pro outro participar, abrimos espaços pra que essas formas 

se manifestem. E assim é com brinquedos, o brinquedo com uma criança, com um 

material, está atualizando um gesto, um movimento espontâneo dela, que não é um 

movimento que ela pensou antes de fazer. Esse fazer aberto a experiência em curso é tema 

da dissertação de mestrado21 de Vicente: o que fazemos em nossos corpos é o que fazemos 

fora do corpo também, ressalta. Então nas aulas de bambu, por exemplo, há um trabalho de 

criar esse espaço - entendendo o corpo não só como esse espaço que se está criando, mas 

entendendo a turma inteira como esse grande corpo. Então, quando numa oficina com 

brinquedo é a mesma coisa, cria-se esse espaço pra que as pessoas saiam dessa reação 

automática, mecânica, e viva num espaço arejado pra que se manifeste alguma coisa. 

Vicente diz que foi descobrindo que com brinquedos fazia isso muito mais rápido do que 

fazia apenas com bambu, nas aulas de bambu. O brinquedo te leva pra esse lugar criador 

muito mais rápido. E, isso tem tudo haver com educação, de você não mais se perguntar 

como é que você ensina a criança e você inverter o olhar para os movimentos e os gestos 

dela. Você não mais achar que você ensina tudo, e sim que você aprende com a criança que 

experimenta, com a relação. Quando se está junto da criança muda tudo. E, no espaço da 

educação, você vê o movimento do outro invés de achar que você tem que chegar a um 

resultado pré-determinado. Você não controlar o que está transmitindo pro outro, mas estar 

junto na construção de algo. Propondo materiais e espaços de interação, cada um vai 

caminhar pelas suas significações. Compartilhando sentidos comuns. Vicente, sintetizando 

sua prática de campo, disse que existem 3 palavras que foram presentes sempre, em todas 

as comunidades, talvez por ser algo gerado no trabalho com o projeto Rede. Vimos que 

movimento, flexibilidade e cuidado permeavam qualquer campo e qualquer prática. 

Apostamos, com esta pesquisa, que estes aspectos contribuem na formação de elos. 

                                                
21 Brincando com bambus e panos: um espaço de aprendizagem coletiva, defendina na Universidade de São 
Paulo - Escola de Comunicações e Artes (ECA) em março de 2008. 
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Os familiares e os parceiros contam como a presença do Rede é fundamental para 

as crianças de hoje e ajudam no resgate de brincadeiras antigas, quase esquecidas, assim 

como na relação entre crianças e adultos: 

  

As Crianças precisam disso, dessa ocupação, desse momento de lazer. 
(Parceiros, Horto, 20/11/2007) 
 
A gente brincava aqui na rua, seu Célio não gostava, fazia tudo, brincava de 
pique-bandeira, tudo, tudo, garrafão, amarelinha. Hoje eles não vivem o que 
nós vivemos, não (Família, Horto, 20/11/2007). 
 
As crianças hoje em dia não brincam a metade, eu tenho minhas pernas 
todas arrebentadas. Eu brincava de pique-alto, pique-bandeira, queimado, 
corria, me arrebentava toda. Tava machucando, mas não queria ir pra casa, 
não. Quando a minha mãe via, caramba, você ta com o joelho todo 
arrebentado. Hoje em dia, elas não brincam. A brincadeira nossa, muitas 
delas já conhecem, pique-bandeira, amarelinha, garrafão. (Família, Horto, 
20/11/2007). 
 
Uma das coisas que eu percebo na minha filha é que ela brinca muito, ela 
tem 10 anos e eu adoro que ela brinque. Hoje em dia as crianças não têm 
espaço pra brincar. Assim que ela sai daqui, ela brinca, brinca, brinca e vai 
pra casa e quer continuar brincando. Então pra ela a importância do brincar 
é muito boa. Ela não está naquela fase já pensando em namorar, pensando 
em tipo de roupa diferente, ela não, ela quer brincar. Ela vive a infância e 
isso é legal na idade dela. Eu tenho quase certeza, que é por causa disso, da 
convivência daqui, a convivência do espaço pra brincar, da brinquedoteca, 
da Banca (Família, Rocinha, 26/09/2007). 
 
Os desenhos de hoje, na TV, não são mais iguais aos da nossa época. Tem 
um incentivo à violência, eu não gosto, eu sinceramente não gosto. Eu 
prefiro elas na rua, como ela está ali, desenhando, brincando. Aquela dali, 
então, se der um pedaço de papel e uma caneta ela passa o dia inteiro 
brincando (Família, Horto, 20/11/2007). 
 
Brincando é que eles aprendem. É também a socialização com as outras 
crianças. Entrosamento. Uma vai descobrir a diferença da outra, sabe? É 
uma forma de crescer, de aprender (Família, Horto, 20/11/2007). 
 
Eu pensava que aqui era igual a uma escola e não é uma escola de fazer só 
dever, é uma escola de brincar, jogar… (crianças, Rocinha, 08/08/2007). 

  
 

As atividades acompanhadas pelo ler e pelo brincar atravessam todas as práticas do 

Rede, mesmo se algumas vezes não aparecem muito. Como foi ressaltado ao longo das 



Elos na Rede 

    

90 

entrevistas, às vezes as pessoas ressaltam os livros e as brincadeiras como aspectos 

fundamentais, mas com freqüência o que atrai e conecta é mais da ordem relacional: a 

atenção dos dinamizadores, o cuidado, a amizade, o aprendizado coletivo, o silêncio, a 

alegria, a novidade. Consideramos estes aspectos ligados ao modo de fazer do Rede, e, no 

caso, não os separamos  dos afetos do ler e do brincar, que compõem com o projeto desde 

sua elaboração. 

Esse trabalho eu vejo como uma forma de unir mais essas crianças. A gente 
diz assim porque muita das vezes você da um bom dia pro teu vizinho e 
você não sabe sequer o nome dele. É muito interessante esse trabalho, eu 
vejo dessa forma, porque liga mais as crianças. Eu digo que na vida eu não 
sou mãe apenas dos meus filhos eu sou mãe de um todo, porque coração de 
mãe é um coração grande que acolhe todos e então as crianças também 
vêem por esse ângulo, elas se unem mais, elas se sentem praticamente mais 
fortalecidas. Porque eu digo assim: o encostar um ao outro você sentir o 
calor humano é muito gostoso e esse é um trabalho bom porque traz 
amizade verdadeira entre eles, traz uma união melhor, traz a aprendizagem 
acima de tudo. Porque o interessante de você ler um livro nessa idade é que 
agora é gostoso pra você começar a fazer. Lá na frente, se você não fez 
atrás, muita das vezes você sente falta. [...] Eu lembro daqueles meus bons 
tempos lá no interior quando eu ia passar férias... Esse trabalho aqui dentro 

ajuda mais esse convívio, ajuda mais a fortalecer esse elo e acima de tudo o 

conhecimento que eles tão ganhando com isso e o prazer de uma boa leitura 

acima de qualquer coisa (Família, Mangueira de Botafogo, 22/09/2007). 
 

As crianças fazem amizades aqui dentro, o Matheus não tinha amigos só os 
primos e depois que começou a vir pra cá, diz: vó aquele ali é meu amigo, 
faz parte lá da biblioteca. Então você já vai conhecendo as pessoas que 
fazem parte da biblioteca (Família, Santa Marta, 20/10/2007). 
 
No primeiro dia, ele [o filho] chegou muito esbaforido, tinha muito livro e 
ele queria pegar em tudo (é uma coisa importante, né?!). Todo mundo era 
amiguinho dele e eu vi que na escola as crianças não se desenvolvem, eles 
batem uns nos outros, brigam muito e lá ele falou que todo mundo era 
amiguinho dele. Ele sempre chegava em casa dizendo que o colega tinha 
batido nele e aqui não, ele chegava numa euforia de querer realmente voltar 
no dia seguinte (Família, Rocinha, 26/09/2007). 
 
Ela [a filha] fala muito das amigas, das brincadeiras (Família, Rocinha, 
26/09/2007). 
 
A orientação da vida é sempre muito importante e criança é como a árvore: 
nasceu e se a gente cultivar legal ela fica boa, né?! Se não cultivar legal ela 
não fica boa, fica atrofiada (Família, Mangueira de Botafogo, 22/09/2007). 
 

selosculturaiselosculturaiselosculturaiselosculturaiselosculturaiselosculturaiselosculturaiselosculturaiseloscult  
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 Estes são os elos que apresentamos como fortes colaboradores na ampliação de uma 

rede social que contribui na formação e no desenvolvimento de crianças e jovens em 

contato com seus direitos de ler e brincar, em contato ativo com a cultura. São elos vivos, 

que ganharam voz com o pesquisar e são elos que fazem com que o projeto Rede Brincar e 

Aprender perdure desde 2002.  

 

elosafetoselosafetoselosafetoselosafetosalosafetoselosafetoselosafetosalosafetoselosafetoelosafetosalosafeto 
elosafetoselosafetoselosafetoselosafetosalosafetoselosafetoselosafetosalosafetoselosafetoelosafetosalosafeto 
elosafetoselosafetoselosafetoselosafetosalosafetoselosafetoselosafetosalosafetoselosafetoelosafetosalosafeto 
 
 

6) No plano afetivo de constituição dos elos 

 

Antes de terminar esta análise é preciso pontuar que a natureza dos elos criados é 

afetiva. Pois o que conecta, alimenta e faz expandir é sempre da ordem do afeto, de uma 

atração, de um gostar, de um estar junto e questionar que tem raízes afetivas.  

Isso nos ajuda a afirmar que o processo de criação e cultivo de elos acontece pelo 

convívio e pelo contágio de algo que é positivo e bom, que preserva e faz crescer, que tem 

uma força própria. Os elos não se propagam pela imposição e pela regra, sem o cuidado e a 

atenção que cada um precisa para se desenvolver segundo sua própria experiência/história. 

Exploramos, na pesquisa, com aqueles que participam do projeto Rede, as seguintes 

perguntas: como se deu o primeiro contato com as práticas nas bibliotecas e 

brinquedotecas comunitárias? O que articulou a permanência das pessoas nestes espaços? 

Ao permanecer, o que contribui para o fortalecimento dos elos das crianças no caminho de 

uma autonomia (na relação com o ler e o brincar), das instituições e do projeto Rede? 

Encontramos respostas comuns às três questões e acreditamos que isto se dá na constatação 

do afeto como aspecto integrador. Não é pelo acúmulo de informação nem com a intenção 

de chegar num lugar de status. Por mais que o projeto Rede tenha uma metodologia e 

alguns princípios que norteiam as práticas, os elos vão se dando nas relações, no contato. 

Lembramos aqui do sociólogo Gabriel Tarde e de seu livro As leis da Imitação. 

Para ele a aprendizagem e as transformações sociais acontecem pelo contínuo jogo de 



Elos na Rede 

    

92 

imitações e invenções22. Imitações diferentes de um macaquear, de fazer uma cópia, pois 

seriam imitações geradas por afetos que tocam e fazem com que os indivíduos estejam lado 

à lado numa comunidade. As invenções se dão no processo repetitivo e emocionado, 

sempre em conexão com o presente. Tarde coloca que as repetições universais não seriam 

explicáveis somente por uma “ambição imanente”, enorme e disseminada. Tarde diz: 

  

Penso que a satisfação em se repetir indefinidamente sem jamais se 
cansar é um dos sinais do amor, que o próprio do amor, na vida e na arte, 
é dizer e repetir sempre a mesma coisa, pintar e repintar sempre os 
mesmos assuntos; e eu pergunto-me então se este universo que parece 
comprazer-se nas suas monótonas repetições não revelaria, nas suas 
profundezas, uma oferta infinita de amor escondido, mais ainda do que de 
ambição (1976: 407). 
 

Pensar em ter amor como alma social, parece muito próximo daquilo que move 

todos os envolvidos com as práticas do Rede Brincar e Aprender – crianças, familiares, 

dinamizadores, parceiros e a própria equipe do CIESPI. O amor aqui, como algo 

compartilhado, algo que emerge para além da vontade e da consciência de um indivíduo. 

Amor pelo outro, por si, pela cultura, por livros, histórias e brincadeiras. Amor, como 

aquilo que integra, conecta, liga uma multiplicidade em processo. Amor na abertura para o 

outro, para o estranho.  

Não investigamos diretamente nas brinquedotecas e bibliotecas comunitárias, como 

o amor, presente na constituição de elos, tem um papel fundamental nas relações que 

nascem e são cultivadas no encantamento e no contágio daquilo que acontece nas 

atividades. Mas, uma intuição acompanhou a pesquisa: a de que aquilo que inquieta um 

pequeno grupo e faz com que um projeto seja criado, se conecta com problemas concretos 

de uma comunidade e forças de transformação que precisam encontrar caminhos. O que 

move este encontro entre equipe Rede e comunidade, se conecta com algo no 

desenvolvimento das crianças e dos jovens, na formação dos dinamizadores (que são 

pessoas em formação sensíveis ao ler e ao brincar), e ainda, com o trabalho realizado pelos 

diferentes parceiros. Podemos ir adiante, afirmando que tudo isso se liga à experiência dos 

pesquisadores, a um modo de fazer e de problematizar. Assim como, se conecta com a 

instituição financiadora (Instituto C&A) que aposta na leitura e nas práticas comunitárias, 

                                                
22 O tema da imitação inventiva foi trabalhado por uma das pesquisadoras, Laura Pozzana de Barros, em sua 
dissertação de mestrado. Sistema Rio Aberto: o Corpo em Conexão, defendido em 2006, na Psicologia – 
linha de pesquisa: Subjetividade e Clínica, UFF, Rio de Janeiro. 



Elos na Rede 

    

93 

como potências de criação. A ética se faz presente na construção de um mundo comum, na 

necessidade de abrir espaços para o convívio e o desenvolvimento das diferenças. Há um 

vetor de impessoalidade que atravessa o fazer do Rede e produz conexões. Neste  vetor 

detectamos força política. 
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4. Considerações finais 

 

Apresentamos uma compreensão da noção de elo junto com Bruno Latour, que 

afirma uma aprendizagem em estreita relação com conexões, movida pela capacidade de 

ser sensível aos afetos do presente e estabelecer conexões. Para nós, elo é conexão e ele 

não se dá com a imposição de uma regra ou de um modelo, e, sim, na experiência, com a 

criação de regras e modos de fazer que colaboram na autonomia de indivíduos e de sua 

rede de sujeitos-objetos-relações. Isto é, os elos se dão na relação dinâmica com um 

território, com um fazer, com os encontros que nos constituem.  

Exemplificamos nosso entendimento de elos com a fala de uma dinamizadora: 

"gosto muito de encontrar as crianças. Quando chegam eles vêm todos correndo para me 

abraçar. Parece que nós nascemos juntos". A dinamizadora sabe-se dinamizadora, no 

mesmo movimento que a criança está ali com ela, sabe-se cuidada e querida, estimulada 

naquela prática. A criança chega nos espaços e ali permanece, isso se dá num plano 

afetivo, acontece junto com o desenvolvimento do próprio projeto Rede. Não existem 

garantias nem contratos. Há contato e gestão do movimento. Fortalecimento. 

 

Para acompanhar como o ler, o brincar e as práticas que cercam o projeto Rede 

Brincar e Aprender foram dispositivos na criação de elos, três eixos nortearam a leitura do 

material produzido com as entrevistas. Como ocorre conexão com o Rede, articulação e 

fortalecimento de elos? Como foi colocado no final do capítulo anterior, observamos neste 

percurso de pesquisa que ao agrupar as respostas em torno destes eixos, tocamos um 

material comum. Em todos os grupos entrevistados, crianças, familiares, dinamizadores, 

parceiros e equipe Rede, estas perguntas se encontram na construção de um fazer, onde as 
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diferenças não precisam ser toleradas (expressão muito usada na busca de resolução de 

conflitos), pois as diferenças são enriquecedoras, conhecê-las e acolhê-las faz parte de uma 

aprendizagem do ser no mundo. As diferenças com-vivem mas, também se cruzam, criam 

e se perpetuam. Não é preciso a imposição de uma lei de tolerância ou de assistência 

àquele que é diferente (entenda-se ‘inferior’, deficiente, desadaptado e carente).  

As perguntas foram maneiras para conhecermos que elos são produzidos e 

cultivados. Detectamos com o entrevistar um aspecto afetivo sempre presente na criação e 

no fortalecimento de elos. Pontuamos que afeto aqui não é o mesmo que sentimento. Afeto 

é mais amplo na medida em que é algo que toca os sentidos concretamente, gera 

deslocamento e, muitas vezes, inquietação. Refere-se ao que move, à capacidade de afetar 

e ser afetado.  

Assim, elos-territoriais, elos-dinamizadores, elos-parceiros, elos-familiares e elos-

culturais, são responsáveis pela aproximação das crianças nas bibliotecas e brinquedotecas 

comunitárias. Não só crianças, pois a família se aproxima, o parceiro se aproxima, a 

escola, a comunidade faz parte e cresce com a presença do Rede. Os dinamizadores, assim 

como os parceiros, as crianças e a própria equipe do projeto Rede ganha conexões. 

Conexões com os outros, com eles mesmos e com a cultura.  

 

Há o pedido para que estes locais continuem vivos, funcionando possivelmente 

mais dias e horários durante a semana e no final de semana, com mais espaço e livros. Foi 

expresso por todos os grupos entrevistados o desejo de continuidade e ampliação do 

projeto Rede:  

 

Tudo o que vem pra escola e que pega, que tem continuidade, que é sério, 

que funciona, é bem vindo. A escola precisa disso (Parceiros, Horto, 
06/11/2007). 
 
A minha oração, o meu sonho, é que nós continuemos assim, nessa aliança. 
Sempre melhorando, consolidando mais, para que possamos evitar as 
rachaduras da aliança. Se houver alguma rachadura nós procurarmos logo a 
solda, um meio de nos aproximar e ver o que precisa ser feito para que a 
aliança possa permanecer (Parceiros, Santa Marta, 05/11/2007). 

 
Ampliar. Eu quero algo novo e eu sei que a leitura, esse recurso, vai me da 
asas, vai me dar pernas pra isso. Mas eu preciso ainda ter algo que pudesse 
construir junto com outra comunidade. Aquilo que é importante pra ela 
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naquele momento, mas sempre a idéia da leitura junto comigo (Parceiros, 
Santa Marta, 16/10/2007). 
 
Que o projeto não acabe, que vocês possam arranjar meios para que ele se 
sustente mais tempo. A gente sabe que é muito difícil para os projetos 
mesmo dando certo, então é muito triste quando eles se acabam então. Que 
vocês encontrem patrocinadores certos para que não acabe essa parceria. 
(Parceiros, Santa Marta, 31/11/2007).  

 

Apostamos que aquilo que move um integrante do projeto ressoa com o que move 

outros e assim caminham juntos, muitas vezes sem nem mesmo saber. Parece intuição. E, 

também é. Mas, com esta pesquisa é também conhecimento. É pulsação e trata-se de algo 

que afirmamos com esta pesquisa, buscando costurar considerações finais. São conexões 

que se fazem por nós, para nós, em nós. São nós na Rede, são elos. 

 

Assim, aconteceu a última reunião da pesquisa Elos na Rede, dia 4 de abril, no 

Santa Marta – Botafogo. Composta por integrantes da equipe Rede (coordenadores e 

pesquisadores) e parceiros comunitários, nesta reunião as pesquisadoras compartilharam 

alguns pontos de análise que puderam extrair no percurso trilhado e como estavam 

entendendo aquilo que nomeamos desde sempre por ‘elos’. Ao mesmo tempo, Sônia 

(parceira? moradora do Santa Marta que tem um belo trabalho de customização e 

confecção de roupas chamado Costurando Ideais), gentilmente abrigava a reunião em seu 

ateliê de trabalho. No início expôs as roupas que tinha à venda, vendeu algumas peças e se 

pôs na roda, no canto da sala e costurou o tempo. Ia calmamente tecendo fios permeada 

pelas palavras e os afetos que estavam circulando naquele momento. O encontro foi se 

dando, não começou na hora marcada, não foi no lugar pensado e nem com todos os 

convidados. Alguns chegaram depois outros saíram antes. Não sabemos bem que horas 

terminou. Algumas pessoas duraram ali outras horas. Alguém que tinha ido voltou. Outros 

chegaram tarde. Parece mesmo que não teve começo nem fim. 

Na reunião, as pesquisadoras agradeceram à oportunidade de fazer um trabalho tão 

rico como este. Falaram depois, que diferente de uma rede que precisamos nos adaptar e 

nos esforçar para pertencer, o projeto Rede Brincar e Aprender nos ensinava que as redes 

se fazem com as práticas e as forças de cada um. Estávamos dando-nos conta da 

abrangência do Rede, da abundância deste trabalho. Uma das pessoas da equipe do projeto 

relatou ter ciência que o Rede não tem nada especificamente especial. Tinha sim, 
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flexibilidade e um modo de funcionar que considera o aspecto inventivo na aprendizagem 

e na formação de parcerias de trabalho. Os elos-parceiros foram apontados como um 

grande tesouro, que colaboram concretamente na formação das crianças e dos jovens, 

assim como de todas as práticas a ela ligadas. Ao final, apresentamos a noção de elo como 

conexão, uma relação entre elementos, pessoas, objetos em processo de produção. Um 

entre criador, uma relação aberta e sensível para sua própria ação. Um parceiro da Rocinha 

falou que este elo é o que falta hoje em dia com tantos desacordos e perguntou como 

achávamos que este ‘entre’ podia contribuir na superação de formatos estabelecidos que 

não nos acolhem e não nos favorecem enquanto seres sociais. Não temos respostas para os 

problemas sociais em geral. Mas, podemos com esta pesquisa e com o despertar de cada 

um para sua história e potência, afirmar o que fazemos e fortalecer uma rede que trabalha 

para o cumprimento dos direitos das crianças e dos jovens. O parceiro falou do ‘entre’ 

como um enter, ele havia entendido assim. Rimos todos e dissemos que era por aí. Já 

estamos todos no meio, importa a qualidade das relações.   

 

Esta pesquisa, conectada com os afetos deste percurso em contato com o Rede 

Brincar e Aprender, aposta na vida e na sua transformação através de uma 

disponibilidade para o presente [...]  Assim, estamos expandindo os elos de cada um 

(EQUIPE, 27/09/2007). 

Pedindo permissão poética, nos atrevemos a imaginar os elos na rede: elos-

territoriais-elos-dinamizadores-elos-parceiros-elos-familiares-elos-culturais-elos-consigo-

elos-com-o-outro-elos-com-o-amor-elos-com-a-humanidade. 

 

oseloseloseloseloseloseloseloseloseloseloseloseloseloseloseloseloseloseloseloseloseloseloseloseloseloseloselo 
oseloseloseloseloseloseloseloseloseloseloseloseloseloseloseloseloseloseloseloseloseloseloseloseloseloseloselo 
oseloseloseloseloseloseloseloseloseloseloseloseloseloseloseloseloseloseloseloseloseloseloseloseloseloseloselo 

 

Continuidade 

 

 Como é comum para os projetos desenvolvidos pelo CIESPI, e mais ainda, pela 

equipe do Rede Brincar e Aprender, consideramos importante compartilhar esta pesquisa 

com todos aqueles que dela fazem parte. Buscaremos fazer um encontro com a 

participação de dinamizadores, familiares e parceiros para apresentar alguns dos resultados 
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produzidos. Assim como, achamos importante a construção de um material que sintetize a 

pesquisa para que os interessados nela possam se apropriar do que foi feito. Este material 

escrito poderá contribuir para o “Livro-Elo”, que está em processo de elaboração. 

 

Ao longo dos últimos anos, o CIESPI vem se dedicando a estudar a importância da 

constituição de elos no desenvolvimento infanto-juvenil. A noção de elos tem sido 

enriquecida a partir de diferentes pesquisas e práticas onde esta pesquisa Elos na Rede se 

insere. 

A produção resultante deste percurso, associada à demanda do Instituto C&A de 

Desenvolvimento Social, está formando uma nova proposta de pesquisa, a ser 

desenvolvida em 2008, com o intuito de produzir um material que subsidie o processo de 

avaliação do Programa Prazer em Ler. A continuidade desta pesquisa foi nomeada como 

Elos com o Prazer em Ler. 

A leitura, como uma ação potente na criação de elos, será intercessora para nós. 

Pois, entendemos junto ao programa de incentivo à leitura do Instituto C&A, que nos 

espaços dedicados à leitura, a ênfase na literatura infanto-juvenil – e não nos livros em 

geral – demarca um modo de funcionar que não tem objetivos estritamente pedagógicos, 

mas incide sobre os movimentos e a potência de problematização e de inquietação que a 

literatura pode produzir, bem como seu papel na produção da subjetividade e sua possível 

capacidade de traçar caminhos e estratégias inventivas de vida.  

Tal projeto de pesquisa se interessará pela construção de uma rede de relações (que 

podemos identificar através dos elos) capaz de dar sustentabilidade para as iniciativas 

apoiadas pelo Programa Prazer em Ler, com suas práticas sociais e de leitura. Interessa 

também investigar qual a compreensão política de um projeto de leitura. Pois, em conjunto 

com as diretrizes que orientam o Programa Prazer em Ler, busca-se contribuir na 

afirmação da leitura como um direito, como algo fundamental na constituição cidadã. 

Trata-se, portanto, da construção coletiva de uma relação com a leitura, de uma política de 

leitura. Não de uma leitura para todos (no sentido da normalização, da fôrma, da solução 

de problemas, da caridade, do assistencialismo, de levar saídas - arte e/ou cultura - para os 

pobres), mas de uma leitura com todos (no compartilhar da experiência, na aprendizagem 

mútua, na relação com o livro, com as potências da arte, com o social e com aquilo que 

acontece com cada um). Neste sentido, há o interesse em investigar os elos criados e 
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alimentados com as práticas de leitura, pois a partir deles podemos pensar e atuar na 

construção de um mundo comum, na responsabilização das pequenas ações, no 

fortalecimento de cada iniciativa e das comunidades a elas ligadas.  
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Anexo: roteiro de entrevista  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

I) Identificação 

- Nome:   / - Onde mora:    / - Idade:   / - Estuda?  

- Desde quando freqüenta os espaços (biblioteca e/ou Brinquedoteca)? * 

- Já participou de alguma brinquedoteca ou biblioteca como esta? * 

- Como você chegou até aqui? - ou - Quem (ou o que) foi a ponte? * 

- Lembra de alguma coisa do início (nos seus primeiros dias)? (*Para investigar o objetivo 1) 

II) Projeto Rede Brincar e Aprender 

Motivação e sentido*:  

- Você gosta de vir aqui? Por quê?  

- Você vê alguma diferença aqui?(Para investigar o objetivo 2*): O que você encontra aqui que te faz voltar? 

Alguma coisa específica te conquistou neste trabalho (bibliotecas e/ou brinquedotecas comunitárias)? 

- Você acha que esse lugar (o espaços para ler e brincar) é importante? Por quê?  

- Como você contaria sobre “isso” que você faz aqui para um amigo, ou para um desconhecido? (pedir 

detalhes) 

preferências, sugestões*:  

- O que você mais gosta? Tem algo que não gosta? Sente alguma dificuldade? 

- Você mudaria alguma coisa? 

- O que você acha importante encontrar em espaços como este? (=) 

- Se você fosse para outro lugar, para um país imaginado, o que você levaria daqui (daquilo que você 

conheceu aqui)? 

III) Elos 

 (Para investigar o objetivo 3):  

- Quando você lembra daqui, do que fazemos na brinquedoteca e/ou biblioteca, o que é gostoso lembrar? (=) 

Como os espaços (trabalhos do Rede) fazem parte da sua vida hoje? 

- Como é a sua relação com livros e brinquedos? Isto mudou nos últimos anos? 

- Você gosta de ir à escola?  

- Gosta dos seus vizinhos? (da comunidade)  

- A sua família gosta que você venha aqui? Você conta daqui pra ela?  

- Você acha que aprendeu alguma coisa vindo aqui? Alguma coisa mudou no tempo que você freqüenta este 

espaço?  

- Você fez amigos novos? 

- Você gostaria de continuar freqüentando brinquedotecas e bibliotecas (na sua vida)?  

- O que você quer fazer quando crescer? 

- Você pode contar alguma cena marcante? Uma lembrança de algo que aconteceu aqui e você queira contar 

pra gente?  

- Tem algo que não foi perguntado ou não foi dito que vocês gostariam de colocar? 
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