
Brinquedos como Elos

Vicente Barros e Alexandra Pena são profissionais das linguagens criadoras,
brincantes e leitores. Uniram-se à equipe do Ciespi e ao Rede Brincar e Aprender e
mergulharam nesse universo múltiplo onde os espaços de convivência se constróem.

No ano de 2005 criaram, junto aos dinamizadores, às coordenadoras e às crianças,
brinquedos e vestimentas que enriqueceram e encantaram à todos. As cores fortes e
vibrantes unem todos os objetos criados. Tecidos coloridos ligados por velcros formam o
Arco-Íris, brinquedo construído na Brinquedoteca Peteca e na creche ASPA; fitas e bolsos
de muitas cores fazem parte da ampla saia Barangandeira, criada na Biblioteca Padre Ítalo
Coelho; bolsos de diferentes tamanhos formam o avental Canguru, confeccionado na
biblioteca Sol Nascente.

Objetos brincantes que fortalecem os elos com o mundo interno e o mundo ao
redor.



Elos através da arte

No giro da ciranda, volta-se ao início desse relatório retomando algumas palavras já
escritas e associando outras.

Ao sinalizar as crianças como um campo de imanência que nos dá a clareza de que
a relação institui os espaços, os lugares e o estar no mundo, Alexandre, ao relatar sua
percepção ao assistir o vídeo realizado, abre a janela de pressupostos que norteiam o
projeto:

¬ ELOS são laços que interligam o indivíduo ao mundo a sua volta.

¬ Os elos significativos na vida de uma criança permitem o desenvolvimento de um
sentido de ser (noção de si próprio) e de pertencer (noção de coletividade)
possibilitando sua formação enquanto sujeito social.

Ao apontar que: o que se vê, se toca, se cheira, é o que nos coloca em movimento,
clareia que os sentidos, veias por onde corre a arte, é uma das molas impulsionadoras de
todo o processo vivenciado.

Por meio dos sentidos suspeitamos o mundo.
Em cada sentido moram outros sentidos.

(Bartolomeu Campos de Queirós)

É dessa matéria que se constitui o Rede Brincar e Aprender, no entrelaçar do
conhecimento, da arte, dos sentidos, dos afetos, das pessoas, dos locais.

Fortalecendo esse espaço construído coletivamente, a artista plástica Sandra Guinle,
sensível em seu olhar direcionado à infância, esteve nas  quatro comunidades levando uma
oficina de criação com barro. Crianças e educadores envolveram-se no manuseio desse
material criando pequenas esculturas após ouvirem histórias da infância da artista e de seu
processo de criação.

Dessa parceria desponta um novo projeto, Elos com a Vida, que mostrará através de
uma exposição de esculturas da artista, os pressupostos que permeiam a visão de infância
que a equipe do Rede Brincar e Aprender partilha.


