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A rede tecida 
Introdução 

 
 

 
Esse é um relatório formado de historias simples e cotidianas que juntas 

configuram-se em um tecido rendado que, em sua trama, desenha imagens de um tempo 
de criar e partilhar; de pensar o presente e o futuro embalados pelo passado; de crescer 
junto; de aprender e ensinar; de ler e brincar.   

Pequenas histórias, surgidas da convivência permeada pelo gesto e pela palavra, 
formam uma rede de muitos, de idades variadas, de localidades vizinhas na zona sul do 
Rio de Janeiro.  

Uma rede tecida de histórias que brincam entre si, emaranhando-se umas nas 
outras; uma palavra, vivida por um, que salta de um lado a outro misturando-se a outras 
pensadas por outro alguém.  

Uma rede em permanente tecer. 
 
 
 
 
A palavra mágica 
 
Certa palavra dorme na sombra 
de um livro raro. 
Como desencanta-la? 
É senha da vida 
a senha do mundo. 
Vou procura-la. 
 
Vou procura-la a vida inteira 
no mundo todo. 
Se  tarda o encontro, se não a encontro, 
não desanimo, 
procuro sempre. 
 
Procuro sempre, e minha procura 
ficará sendo 
minha palavra. 
 
Carlos Drumond de Andrade 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



Horto 
 

Venho do fundo das Eras, 
Quando o mundo mal nascia, 

Sou tão antigo e tão novo 
Como a luz de cada dia. 

 
Mario Quintana 

 

 
A rede tecida 

 
O Horto, um canto do Rio de Janeiro, no bairro do Jardim Botânico, é um espaço 

propício a experimentações metodológicas principalmente nas áreas da Educação, da 
Cultura, da História e da Ecologia. Seus espaços ao ar livre, a facilidade de circulação 
no local, a receptividade de seus moradores, o fácil acesso às instituições escolares e à 
associação de moradores, são alguns dos fatores desencadeadores de ações inovadoras.  

Durante os cinco anos do projeto Rede Brincar e Aprender várias foram as 
iniciativas inventivas, experimentadas em escolas, conjunto habitacional e quintais. A 
geografia peculiar, o conjunto de moradores com profundas raízes locais e um grupo de 
profissionais comprometidos com a educação, permitiram um olhar para a infância sob 
o prisma da experimentação. 

Foi na Ladeira da Margarida, um amplo quintal de terra batida cercada de 
árvores e casas, que o primeiro brinquedo do projeto começou a surgir. Sob a orientação 
de Vicente Barros (membro da equipe do projeto Rede Brincar e Aprender), a Ciranda 
das Cores, que hoje circula e viaja por muitos lugares ao encontro de crianças, idosos, 
jovens e professores, foi sendo descoberta, ao mesmo tempo que criada e construída, na 
itinerância da Brinquedoteca Volante do Horto. Um brinquedo inventado a partir do 
desejo alegre de brincar, de conhecer e partilhar a vida. Uma iniciativa que partiu de 
uma metodologia específica (explicitada em relatórios anteriores), que configurou-se em 
uma surpresa brincante e colorida, brinquedo singular que encanta a todos por onde 
passa. Encantamento acontecido porque é um brinquedo vivo, construído coletivamente 
a partir das mãos e da história de muitos e que, por ser assim, agrega sempre mais uma 
pessoa, mais uma história, mais um desejo. A Ciranda é a própria essência do projeto 
Rede Brincar e Aprender em sua proposta andarilha de conviver, compartilhar e criar 
vínculos. A partir dessa experimentação no Horto, outros brinquedos e objetos lúdicos 
foram criados em outros campos, tornando-se uma marca do projeto. 

Um outro exemplo de experimentação tem sido desenvolvido na Escola 
Municipal Capistrano de Abreu, de ensino básico. A partir da importância de refletir o 
conceito de cidadania com crianças, apontado pelos estudos do CIESPI e pelo processo 
educacional vivenciado por professores da escola, Daniela Santos (membro da equipe 
do projeto Rede Brincar e Aprender entre 2005 e 2006 ) propôs o projeto Percepção e 
Cidadania onde busca despertar e debater o conceito em questão a partir  da consciência 
corporal (processo igualmente descrito em relatórios anteriores). Corpo e ambiente 
harmonizados, corpo e palavra vibrando na dança e no canto, corpo e cidade em 
diálogo; o corpo como casa individual e coletiva que se move em ritmo genuinamente 
brasileiro. Conhecer a si mesmo, reconhecer-se como cidadão, orgulhar-se e sentir-se 
parte de um país mestiço de culturas. Experimentações. Que traçam um caminho 
cooperativo, de crescimento conjunto.  

 



No início, em idos de 2002, a proposta de incluir o Horto no projeto partiu da  
própria solicitação das crianças. Uma vivência anterior que levou arte-educadores a 
trabalharem fora do espaço escolar, alcançando as ruas, a floresta e os quintais, mostrou 
o potencial local e atiçou o desejo de adultos e crianças pelo espaço ampliado de 
aprender e brincar. Foi assim que Joana D’Arc e Cristiane Nascimento, mães de 
filho(as) pequeno(as) e moradoras do Horto, tornaram-se parceiras e dinamizadoras da 
Brinquedoteca Volante do Horto, fortalecendo-se como referências, para as famílias,  na 
formação das crianças. Dessa forma, o brincar nas ruas foi percebido como uma marca 
local, fonte de aprendizado, facilitador do processo educacional desenvolvido pelas 
escolas e canal aproximador que favorece a convivência compartilhada, fortalecendo os 
elos familiares e comunitários. 
 
 

O brincar e os elos 
 

Brincar! Espaço de descobertas e desafios, de criação e recriação contínuas. 
Canal instigador de aproximação e comunicação. Linguagem comum a humanos e 
animais. Movimento pulsante presente no ir e vir das águas, na dança da chama, no girar 
do vento. Encantamento e transformação.  

Brincar com objetos, com o corpo, com a natureza, com as palavras; inventar 
brinquedos, reinventar brincadeiras, contar histórias, brincar da brincadeira que o avô 
brincava. Pular, correr, dançar, cambalhotar, colorir. Ler, contar, desenhar, escrever. 
Criar formas e regras guardando a possibilidade de desconstruí-las para recomeçar. 
Pensar, repensar, partilhar, fazer, refazer. Brincar descobrindo o mundo. Com as mãos, 
a voz, os pés, o ouvir, o cheirar; sentidos aguçados e corpo pulsante. Brincar 
desvendando a vida. 

O ato de brincar instaura uma rede de interações, comunicações e aprendizagens. 
Rede essa que configura-se em aproximações que geram marcas, laços, vínculos, elos. 
Elos com o ambiente, com o outro, consigo próprio, com o tempo... Elos fundamentais, 
bases para o crescimento, para a formação de cada um, para o sentir-se pertencente a um 
grupo, cidade, país; para perceber-se único, singular, diverso, porém igual, parecido, 
semelhante. 

 
No perfil itinerante da Brinquedoteca Volante do Horto, o brincar independe de 

um horário previamente marcado, segue a informalidade e fluidez dos dias onde as 
relações são fundadas e fortalecidas a partir da convivência diária, dos encontros pelas 
ruas, ônibus ou festas de final de semana. Nessa proposta circular, a  brinquedoteca cria 
um núcleo gerador e facilitador da formação de elos fundamentais e impulsionadores da 
vida. 

 
 

Cristiane e as crianças  
 

Cristiane vem sendo dinamizadora da Brinquedoteca Volante do Horto desde 
2002. Partilhou essa tarefa com Joana até 2004.  Seu olhar para o Horto traz a sensação 
de uma família com suas diferenças, desavenças, aproximações, alegria, partilhamento, 
etc. Cada criança vizinha é mais um membro dessa família a ser cuidado, a ser 
conhecido. Brincar com as crianças do Caxinguelê, Grotão, Margarida ou Balança é 
estar em um grande quintal com espaço para jogos, brinquedos, pinturas, histórias, sem 
esquecer de um gostoso banho de mangueira em dias quentes, de comer junto cachorro 



quente no aniversário do final de semana, de organizar uma afetuosa festa junina ou um 
mutirão para a confecção de uma árvore de natal no canto do final da rua. Espaço para 
olhar mais uma vez o álbum de fotografias da brinquedoteca que traça uma linha do 
tempo e do crescimento das crianças que, passo a passo, se transformam em 
adolescentes e jovens ou se iniciam na vida, ainda de fraldas com o andar trôpego de 
quem está chegando.  Nesse quintal comum a muitos, cercado de casas e pequenos 
edifícios, inserido na floresta, há também lugar para comunicações via orkut, para troca 
de fotos na internet, para troca de telefonemas. Em muitos domingos, estando atarefada 
com suas duas filhas gêmeas e os afazeres de casa, a campainha toca e... crianças! 
 

 
 

Uma sala de brinquedos  
Balança (Condomínio D.Castorina) 

 
A sala de brinquedos - doados, comprados ou construídos artesanalmente - que 

também reúne um pequeno e singelo acervo de pinturas e desenhos, é uma referência do 
trabalho desenvolvido. Nas conversas iniciais sobre como dar forma a uma 
brinquedoteca volante, a existência de uma sala não foi visualizada dada a  necessidade 
de circular. Entretanto, a quantidade de material produzido e os brinquedos utilizados 
levaram a coordenadora e as dinamizadoras a uma pequena sala situada no condomínio 
habitacional D. Castorina. 

Além de sua importância como testemunho da existência de uma proposta 
voltada para o brincar e de sua característica de guardar, a utilização dessa sala tem um 
importante papel nesse condomínio. Em um segundo andar de uma construção, 
edificada pelo governo do estado para fins educacionais, com outros ambientes 
propícios aos desenvolvimento de outras propostas voltadas para a comunidade,  o local 
era utilizado para o jogo de cartas ou como depósito de objetos variados. As várias 
mudanças na administração do condomínio levou ao quase abandono do local. Entre 
cupins, traças e pombos, a única parte pulsante vem sendo a sala-sede da brinquedoteca. 
Essa permanência provocou, durante esse tempo, pequenos gestos de conservação sem 
entretanto perceber-se um real movimento de recuperação e utilização desse espaço 
comunitário. Entretanto o carteado mudou de local, alguns computadores chegaram e ali 
ficaram sem uso, mostrando que a sala colorida tornou-se um grão sinalizador da 
intenção inicial de reunir projetos voltados para a educação e a cultura. Em 2007, uma 
nova administração aponta para a possibilidade de uma utilização mais efetiva desse 
espaço. 

A forte ligação de Cristiane com várias famílias e, em especial, com as crianças, 
garantiu a continuidade da brinquedoteca no local e fez com que os vínculos fossem 
aprofundados. Assim, a sala passou a ser “assumida” pelas crianças freqüentadoras que 
brincam, pintam paredes, arrumam, desarrumam, fazem quadros para ambientação, 
consertam e criam brinquedos. “O quadro de giz quebrou?  Vou ali em casa que meu 
avô conserta.” “Precisamos de um martelo? Vou ali em casa e pego emprestado com 
meu pai.” “O bebedouro não tem água? Vou pegar em casa com minha mãe.” São as 
crianças as principais divulgadoras e as sinalizadoras da existência desse espaço vivo. 
Poucos adultos conhecem a sala de perto mas percebem como ela faz parte das crianças. 
Outros adultos  sequer subiram a esse segundo andar e quando o fazem ficam surpresos.  
Avós e pais acompanham essa movimentação de crianças e alguns contribuem de longe. 

Muitas reflexões surgem dessa pequena história. Uma pergunta entretanto se faz 
mais presente: Não serão as crianças faróis que levarão os adultos a conservar e a 



ampliar as ações desse local transformando-o, por inteiro, em um local de aprender e 
brincar onde a cultura e a educação caminhem juntas? 

 
 
 

Encontros 
Oficina e passeios 

 
Além dos encontros de brincar na sala que guarda os brinquedos e dos encontros 

espontâneos que se transformam em brincadeiras e histórias, muitas vezes são 
combinadas oficinas e passeios. 

Nesse período, podem ser destacados dois momentos marcantes e divertidos: a 
oficina de construção de brinquedos e o passeio-piquenique no Parque Lage.   

 
Oficina  
 

A realização da oficina Hora de Brincar, na quadra do Balança, foi proposta por 
Isabelli, estudante do curso de formação em magistério e moradora do condomínio, que 
faz parte do grupo de jovens do Centro de Cultura e Educação Lúdica da Rocinha.  

Durante todo um dia, seis jovens acompanhados pela dinamizadora e pela 
coordenadora da brinquedoteca, juntaram-se às crianças para a construção de 
brinquedos a partir de materiais e ferramentas simples. Pés de lata, barangandão, 
birutas, aviões. Pinturas e desenhos. Para finalizar, brincadeiras com a Ciranda das 
Cores (brinquedo artesanal construído em 2004). 

Além do prazer de estar junto, brincar e construir brinquedos, essa iniciativa 
uniu dois campos do projeto Rede Brincar e Aprender: Horto e Rocinha. 
 
Parque Lage  
 

Há muito tempo as crianças queriam fazer um passeio. Cristiane também já 
havia prometido. Algumas semanas depois da oficina, um grupo grande de crianças e 
pré-adolescentes seguiu até o Parque Lage (parque florestal público)  para fazer um 
piquenique, brincar nas cavernas, nos balanços e escorregas.  Birutas, atravessadas pelo 
vento, e vários tipos de barangandão, que voam longe,  foram mais uma vez 
confeccionados para cruzarem o ar e colorirem o verde do ambiente. Uma tarde de 
muitos acontecimentos onde não faltaram os macacos-prego com a intenção de 
compartilhar o lanche, obrigando o grupo a mudar rapidamente de local. Gritaria, medo 
e risada.  

Crianças balançando-se em árvores, descendo rampas, escalando pequenas 
encostas. Alegria, desentendimentos, broncas, divertimento e barriga cheia. Fotos, fotos 
e mais fotos em celulares e câmera fotográfica das antigas.  
 
 

Ancestralidade 
Ladeira da Margarida 

 
A Margarida é um ajuntamento de umas vinte casas, no alto de uma ladeira de 

terra batida,  no meio da mata, com um grande terreno como quintal comum. Esse foi 
um dos locais impulsionadores da proposta da Brinquedoteca Volante do Horto. Muitos 
encontros de brincar aconteceram lá: visitas da escola DEPSI (que hoje não está mais 



sediada no Horto), festa de carnaval, oficinas de pintura, banhos de mangueira, jogos de 
queimado, brincadeiras de bambolê e corda, etc. É lá que mora Joana, que foi uma das 
dinamizadoras da brinquedoteca durante dois anos. É também lá que mora o Paulinho, 
avô de muitos, artesão que faz surgir pequenos barcos de madeira e que tanto tem 
contribuído com a formação das crianças locais. 

Com o afastamento de Joana, por motivos pessoais, as visitas de grupos de 
crianças diminuíram. Entretanto Joana continua a ser uma observadora da infância, uma 
referência para as crianças vizinhas, amiga e parceira de sempre no desejo de uma 
infância plena de oportunidades e alegria.  

Como uma forma de mantermos vivos os nossos vínculos e a Ladeira da 
Margarida continuar inserida como campo de estudo e pesquisa sobre a cultura da 
criança, em 2006, Vicente Barros, pesquisador brincante e educador de olhar aguçado, 
esteve no local durante vários meses brincando, convivendo e conhecendo com maior 
profundidade o brincar nesse canto do mundo.  

 
A ancestralidade é uma das palavras que se destacou nesse processo de ver, 

ouvir, sentir, perceber e brincar. No texto abaixo, retirado da carta-relatório escrita por 
Vicente, podemos perceber o brincar que atravessa gerações, deixando no chão as 
marcas de pés descalços; deixando na árvore, os sinais de mãos ligeiras; no vento, a 
imaginação de cada criança que por ali passa, passou ou passará um dia. 

 
Numa das tardes que estive lá, fui conversar com Paulinho, avô de Gabriel, que 

constrói barquinhos de madeira. Conversamos sobre sua infância, sobre o que achava 
da infância de seus netos. Contou suas histórias de menino, e o que eu vi com essa 
conversa é que realmente a única coisa a fazer era brincar a brincadeira deles, 
brincadeiras que não eram deles só, que já eram feitas ali por seus avós. Pipa, pião, 
futebol, mata frango, bobteco, casinha, bola de gude. Brincadeiras que vêm sendo 
transmitidas através de gerações, sendo atualizadas agora, utilizando o material que 
está disponível, manifestando as questões atuais do local.  

Essas brincadeiras não só estão presentes lá na Ladeira da Margarida, mas 
espalhadas por todo o mundo. E quando vi que a brincadeira do avô era a brincadeira 
do menino hoje, e algumas delas eram as da minha infância!  Aí eu tinha vivenciado 
realmente a cultura da infância. Algo que já tinha lido, escutado falar, mas que é outra 
coisa quando recordado no corpo, passado pelos sentidos, pelas emoções. 
 
 
 

O corpo como casa de histórias 
Escola Municipal Capistrano de Abreu 

 
Duas propostas foram desenvolvidas nessa escola: Percepção e Cidadania e 

Histórias ao redor do mundo.  
Duas propostas como duas partes que se complementam; como pontos possíveis 

de partida e chegada. 
Uma busca o corpo como casa primeira; caixa de ressonância por onde passam 

todas as sensações, desejos, pensamentos, pulsações; ponto de partida para enveredar 
mundo afora; ponto de chegada que recebe e acolhe. 

Outra busca a escuta atenta que aguça o imaginário; caminho de histórias; ponto 
de partida para descortinar o mundo; ponto de chegada em um novo ou antigo porto. 
 



Percepção e Cidadania  
 

Daniela Santos, profissional que busca caminhos  não convencionais para trilhar 
o processo gradual da educação, vem desenvolvendo, desde 2005,  uma metodologia 
própria que tem o corpo como eixo principal, como lócus de experimentações sensoriais 
que levam à reflexão do ser singular e do estar em grupo; o corpo como coluna vertebral 
que sustenta e permite a construção do conhecimento de si e do outro, em sintonia com 
a vida em sociedade e com o ser que transcende. 

 
Em 2006 realizou uma oficina com os professores para que tivessem 

oportunidade de vivenciar, em um pequena amostra, o universo de possibilidades de 
aprendizagem e reflexão vivenciado pelos alunos.  Conviveu com duas turmas: uma 
delas dando continuidade ao trabalho desenvolvido em 2005 e outra  por solicitação da 
direção da escola; essa segunda turma, tida como Progressão, formada por alunos com 
“profundas dificuldades de aprendizagem”.  

 
Sobre esse período de dois anos, a partir das palavras-chave acordar e 

adormecer, Daniela ressalta: 
 
Esse período me fez acordar para estabelecer uma nova relação com as 

crianças e o ambiente escolar. 
Com as crianças falei de mitos, energia, natureza, corpo, conhecimentos, 

tabus... Falamos disso com amadurecimento de um adulto e toda a imprevisibilidade 
infantil. Esse estado de não se saber e prever, apenas ver o presente, aceitar, aguçou 
minha vida e me auxiliou a perceber as necessidades particulares de cada um. 

Acordei com a Sílvia (diretora da escola) quando pediu carinhosamente que 
acolhesse a turma dita Progressão. Agora essa turma começou a conhecer outros 
caminhos, alguém desenhou e olhou para isso. 

Acreditamos que seria possível. Temos ainda um grande desafio. Acordamos e 
criamos um corpo louco por mais, por movimento, alegria, que começa a acreditar que 
pode, e aí? 

Deixei em casa dormindo: a impaciência, o medo, a arrogância, a dúvida.  
Adormecemos fantasmas como o da “Progressão”, quero um dia entender esse 

nome! 
 
Em sua metodologia em construção, Daniela abre portas e janelas, trilhas e 

veredas que (re)discutem conceitos tradicionais de educação que estigmatizam e 
inviabilizam o processo de crescimento individual e coletivo. De uma maneira geral no 
ensino tradicional, as crianças não são olhadas inteiras, com suas características próprias 
e história pessoal, não são enxergadas como potencialidades. As "dificuldades" ou as 
"qualidades" são sempre supervalorizadas em detrimento do conjunto de possibilidades 
de desenvolvimento que todo o grupo escolar oferece. A tentativa de buscar o 
homogêneo é sempre impossibilitadora de uma educação dialógica, crítica, reflexiva e 
transformadora. Para a escola, aberta a experimentações, tem sido um processo 
importantíssimo que aponta para reflexões que contribuem para a construção (apesar de 
difícil) de um novo olhar para cada pessoa-aluno-criança inserida em um grupo com 
uma  dinâmica própria, singular.  

Como uma observadora da educação, e uma voz dissonante que também é 
observada pelas crianças e pelos profissionais, Daniela gerou coletivamente, através de 
sua sensibilidade e profissionalismo, um período intenso de aprendizado e afeto, como 



um espaço de estudo das relações estabelecidas em uma escola de ensino público. Além 
do trabalho pontual com os grupos, sua presença possibilitou uma ação indireta, com 
potencial modificador, que age naqueles que a observam. Caminho que aponta para o 
desafio de implantar um novo conjunto de relações e entendimento do ser humano, de 
seu ambiente social e de seu processo de aprendizagem. Raízes que precisam ser 
regadas e cuidadas.  
 
 
Histórias ao redor do mundo  
 
 Seguindo viagem!  

Histórias ao redor do mundo tem sido a proposta desenvolvida há  três anos por  
Nathercia Lacerda, arte-educadora, contadora de histórias e uma das coordenadoras do 
projeto Rede Brincar e Aprender.  
 Durante os anos de 2006 e 2007, uma vez a cada mês, os alunos das doze turmas 
da escola viajaram pelo mundo através de muitas histórias. Com o auxílio da música 
cantarolada e do vento imaginário que uniam os relatos ouvidos como um único corpo 
sonoro, continentes inteiros foram atravessados de norte a sul, de leste a oeste. O mundo 
tornou-se maior pela imensidão a ser conhecida e menor pela rapidez como migravam 
de um lado a outro do planeta. Frio, calor, mistério, amizade, traição, superação....  

Alternam-se a agitação, a concentração, a dispersão, o corpo querendo encontar 
a melhor posição para ouvir ou “zuar”, as interrupções, o encadeamento e.... olhos que 
não piscam, bocas abertas, silêncio total.  
 
“... E quando ele abriu o baú, todas as histórias se espalharam pelos cantos do mundo, 
até chegarem aqui.” (Baú de histórias – conto africano)  
 
“ ...  Do alto da torre uma mulher penteava seus longos cabelos. As histórias saíam 
pelos fios e iam embora pelo ar.” (O livro dos Abraços - Eduardo Galeano) 
 
“O que seria da vida sem mistério?” (fala da personagem costureira da história peruana 
O tesouro enterrado) 
 

Uma vez por mês não será pouco? Essa pode ser talvez a primeira pergunta a ser 
feita pelo leitor desse relatório. O encantamento gerado pelo ouvir histórias é enorme e 
cabe em um tempo não contabilizado, que deixa marcas profundas em quem conta e 
quem escuta. A distância entre um encontro e outro funciona muitas vezes como um 
tempo mágico onde os enredos e seus personagens habitam em cada um de formas 
variadas, dialogando com sua forma de ser e de ver o mundo. 

“As histórias viajam!” Assim diz Lucas da Brinquedoteca da ASPA na Rocinha. 
Seus primos estudam na escola do Horto e contaram para ele a mesma história que 
havia sido contada também na Rocinha. Descobriram, assim, a contadora de histórias 
comum a ambos. Durante uma tarde entre primos, as histórias foram lembradas, 
relembradas e recontadas a partir do que cada um havia memorizado como parte mais 
marcante. “E essa, você sabe? E aquela, você lembra?” 

As histórias permanecem vivas, prontas a serem lembradas a qualquer hora ou 
lugar. Caminhando pelas ruas do bairro, não é difícil encontrar alunos chegando ou 
saindo da escola ou mesmo brincando no quintal comum a muitos. Um grupo de 
crianças moradoras do Caxinguelê (localidade do Horto bem próxima às escolas), ao ver 
a professora de história, como costumam falar, pedem para que pare seu caminho e 



conte uma  história: “Vamos sentar nas pedras grandes para você contar?” Outros, no 
ponto do ônibus, já ao anoitecer, sinalizam igualmente, em algazarra, que se faça uma 
roda na porta da igreja ou do clube próximo para que as palavras enredem todas as 
aventuras solicitadas. 

Ao andar pelas ruas, invariavelmente escuta-se: “Olha ela! Conta uma 
história?” 

 
 Ciranda das cores 
 

A Ciranda das Cores segue itinerante, cirandando por onde passa. Em setembro 
de 2006 foi levada à escola durante a Semana do Folclore, organizada pela 
coordenadora e professoras. A proposta consistiu em misturar as turmas em diferentes 
grupos que circulariam pelas salas participando de atividades variadas. A partir da 
interação com a Ciranda, várias brincadeiras foram vivenciadas: criação de histórias, 
cenários, dramatizações e brincadeiras populares.  
 
 

 
A escola, o pátio e os bonecos  
Escola Municipal Júlia Kubitschek 

 
 
A escola 

 
Instalada no Horto desde 1957, no governo de Juscelino Kubitschek, a escola, 

especializada em Educação Infantil, é um exemplo de instituição escolar pública que dá 
certo. A importância da escola ao longo dos anos é comprovada por antigos alunos, hoje 
adultos, residentes nos arredores.   

Com ajuda de muitos moradores, ainda vivos e residentes nos arredores, a escola 
foi construída pelo Jardim Botânico para atender aos filhos de funcionários. 
 
“Eu é que capinei, isso aqui era uma área de eucalipto, nós derrubamos tudo para 
fazer a escola”. (depoimento do Sr. Valdir, morador vizinho da escola) 

Uma escola com uma equipe integrada, afetiva, aberta à experimentação, que  
partilha  novas idéias e valoriza a aproximação com a comunidade, caracteriza-se por 
um espaço formador estimulante e gerador de reflexão sobre os caminhos e desafios da 
Educação Infantil. 

 
O pátio 

 
    O ano de 2006 foi mais um período iniciado com luta acirrada dos moradores em 

defesa do direito de permanência no local onde vivem há anos suas famílias. A 
AMAHOR, através da figura de Emília Maria de Souza, nascida e criada no Horto, ativa 
militante na luta pela garantia do direito de permanência dos antigos moradores no 
local, guerreira perseverante na luta por direitos igualitários, mais uma vez abraçou essa 
questão disponibilizando tempo, contatos e garra. 

    Um dos marcos desse ano foi um acordo firmado entre a Prefeitura do Rio e o 
Jardim Botânico, parque federal, onde definiu-se a diminuição drástica no tamanho do 



pátio da Escola Municipal Júlia Kubitscheck, de educação infantil, que por decisão 
acordada há muitos anos e permanentemente negociada, ocupa área do Jardim.  

    Durante todo o processo de negociação em relação ao pátio, os moradores, os pais 
de alunos (grande parte moradores da Rocinha), a associação de moradores do Horto, 
apoiados pela coordenadora da Brinquedoteca Volante, argumentaram sobre a 
importância de uma escola pública com um amplo espaço de terra, repleto de árvores 
frutíferas e centenárias. Mostrou-se o quanto crianças de 4 e 5 anos, especialmente as 
que vivem em espaços exíguos na Rocinha e afastados da natureza, necessitam correr, 
subir em árvores, ter contato com a terra e os pequenos animais silvestres; o quanto o 
aprendizado nessa faixa etária está  ligado ao movimento,  à relação corpo - espaço. 
Tentativa que resultou em uma importante mobilização em torno de um objetivo 
comum mas não impediu a efetivação da decisão tomada pelas duas instâncias públicas. 

    Apesar da resolução irreversível que transformou grande parte do pátio em 
estacionamento e da indignação que fica em cada um que luta por uma educação  
conectada com o desenvolvimento amplo da criança e igual em oportunidades para as 
diferentes etnias e classes sociais, na visão imaginativa, característica da infância, o 
espaço que resta terá sempre muitas formas de ser grande: na lembrança e no tamanho 
da imaginação e da percepção que se dá em um corpo ainda pequeno de criança que 
cresce. 
 
Histórias Guardadas na Saia  

 
    A oficina Histórias Guardadas na Saia, ministrada pela educadora Edith Lacerda, 

em 2006, caracterizou-se como um momento especial na parceria entre a Brinquedoteca 
Volante do Horto e a Escola Municipal Júlia Kubitschek.  

    Com uma saia repleta de bolsos que guardavam bonecos provenientes de 
diferentes lugares e feitos de materiais variados, Edith desenrolou um grande novelo de 
causos e histórias, desvendando caminhos e jeitos de ser. Um passeio por um Brasil 
grande e poético.  

  
 Sobre a oficina, Edith conta: 
 

A oficina Histórias Guardadas na Saia consiste em promover uma viagem pelo 
mundo das histórias, tendo como fio condutor bonecos de várias procedências. 

Abrigados em muitos bolsos de uma saia rodada, passo a passo os bonecos vão 
sendo apresentados. Bonecos de pano, de palha, de cerâmica, de madeira, provenientes 
de várias regiões do país ganham vida ao terem suas histórias contadas. Extraídos do 
imaginário popular, os bonecos apontam a riqueza cultural do Brasil. 
 

Cada vez que realizo esta oficina, espero com curiosidade os olhares das 
crianças, suas expectativas a respeito do conteúdo dos bolsos da saia. A cada boneco 
revelado, um mar de olhos brilhantes observa atentamente cada palavra, cada gesto. Às 
vezes, sinto até a respiração suspensa da pequena platéia sentada ao redor da minha 
saia. Aos poucos, a saia vai se esvaziando e o chão fica enfeitado com os bonecos lado 
a lado, suas histórias já partilhadas com todo o grupo. Ao final do encontro, há uma 
cumplicidade entre a contadora de histórias, as crianças e todos aqueles personagens-
bonecos, como parceiros que acabaram de se conhecer e que, após uma tarde de 
brincadeiras, se despedem e voltam para suas casas, aguardando, quem sabe, um 
possível futuro encontro. 



Estar na Escola Municipal Julia Kubistchek com os alunos foi um prazer 
enorme: a atenção, a curiosidade, as perguntas, os sorrisos, os olhares – todos esses 
elementos levei guardados nos bolsos da minha saia, já vazia de bonecos. Na verdade, 
acho que minha saia está sempre repleta, os bolsos nunca se esvaziam. As sensações 
que cada grupo de crianças me devolve vão sendo acrescidas às histórias dos bonecos. 
Assim me alimento e tenho instigado em mim o desejo de contar mais e mais histórias 
pela vida afora. 

 
Caminhos de histórias  
 

Em 2007, avançando no caminhar por trilhas e veredas repletas de palavras, 
imagens, personagens e cenários encantadores, outras duas oficinas foram realizadas 
Um mergulho no mar de cantigas e histórias e Costurando histórias. 
 

Sobre o mar que guarda e leva cantigas e histórias de um Brasil grande, Edith 
Lacerda fala: 
 
 A cultura popular é algo vivo e pulsante na vida do brasileiro. A proximidade 
das águas garante o sustento de muitas famílias; na beira do mar acontecem muitos 
festejos pelo nosso país afora. Águas salgadas fazem parte do imaginário popular e se 
traduzem nos cantos, lendas, causos, danças, etc. Nossa cultura é impregnada pelo sal 
do mar: estão nas sereias que encantam pescadores e também na ciranda 
pernambucana que imita o movimento das ondas do mar. 

A interação com um brinquedo construído por crianças representando mar 
ilustrará a proposta, criando uma ambiência da vida à beira-mar. 

 
Sobre o costurar histórias, Daniela Fossalusa tece palavras, tecidos e fios em 

grandes e longos tapetes que, através de sua marcante presença, voam diante de olhos 
que se encantam.   

 
O Costurando Histórias é um coletivo de artistas que transforma livros em 

tapetes. Idealizado e coordenado pela atriz Daniela Fossaluza, o projeto reúne 
profissionais provenientes de diferentes áreas, formando uma equipe que leva 
conhecimento e ludicidade às crianças e jovens de toda parte. Com os tapetes 
confeccionados a partir das sugestões de lendas e contos de vários lugares do mundo, 
visitam praças, escolas, bibliotecas, hospitais, teatros e eventos. Esta é uma 
manifestação artística, plástica, musical e teatral bem particular. (texto retirado do site 
http://www.costurandohistorias.com) 
 
Avô de todos 

 
Incansável avô, amoroso e parceiro, mais uma vez compareceu na escola com 

seus barcos de madeira. Ano após ano esse senhor de gestos afetuosos é recebido por 
alunos e professores com alegria e curiosidade. As perguntas sobre o seu fazer artesão 
não param de surgir, uma seguida à outra, como ondas que chegam à praia.  
 
 

 
 
 



Carta  
 

Rio de Janeiro, 10 de maio de 2006 
 
Pequena menina, 
 
Escrevo daqui, sentada em uma pedra, sob uma árvore  para contar o que vejo. 
Em plena zona sul do Rio de Janeiro, metrópole brasileira do século XXI, o 

tempo no Horto é este: manso, agradável. Tempo de conversar no quintal saboreando as 
laranjas tiradas do pé. Tempo de se deixar largar ao sol gostoso do final da tarde. Tempo 
de brincar. 

Numa cidade urbana onde crianças e adultos vivem cada vez mais confinados, 
seu chão de barro vermelho, terra preta ou asfalto cinzento, seus espaços ao ar livre que 
mais se assemelham a uma roça, convidam a correr, dançar, sentir o vento, brincar as 
brincadeiras passadas de geração a geração. 

Suas casas foram construídas junto à maior floresta urbana do mundo. 
Misturam-se aos moradores uma fauna imensa e variada que inclui macacos, gambás, 
cobras, lagartos, pássaros, borboletas e outros tantos. E as flores? Muitas e tão lindas em 
suas formas e cores que é difícil descrever. 

Celeiro de recentes e antigas memórias, o passado remoto e o cotidiano 
enovelam-se nas conversas dos mais velhos ao pé da porta que falam de escravos, 
imigrantes, imperatrizes, ranchos e blocos de carnaval, da antiga fábrica de tecidos que 
apitava para anunciar o início dos trabalhos. 

A história da cidade, nos séculos XIX, XX, XXI, é revivida através do relato 
vivo de seus moradores que se mantém, à custa de muita luta, no mesmo solo onde 
viveram seus antepassados, com raízes que se misturam às de mangueiras centenárias. 

Por suas ruas e trilhas o tempo mistura nomes: Jandira, Hamilton, Leonora, 
Jalvinha, Dedé, Lu, Leandro, Richard, Bebel, Marly, Peterson, Guilherme, Bruno, Cris, 
Áurea, Renato, Clara, Alice, Marlene, Paulinho, Gabriel, Jéssica, Stefani, Tereza, 
Eliane, Luana, Lúcia, Débora, Luís Felipe, Joana, Naiara, Emília. Tantos amigos, avós, 
primos, irmãos. 

Encontro-me tão imersa em pensamentos, que por alguns instantes não me dei 
conta da encosta do Corcovado que emoldura a paisagem. Os pássaros sim. Estes eu 
escuto sempre, melodiando as horas. Tantas histórias, lembrança adentro, nessa vida 
que passa por nós como uma ciranda. 

Beijo afetuoso,  

Nathercia 
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Costurando Histórias 

Um mergulho no mar de 
cantigas e histórias 



Rocinha 

 
Quem não compreende um olhar 

Tampouco compreenderá uma longa explicação 
 

Mário Quintana 
 
 

A rede tecida 
 

Ao longo da história de crescimento da Rocinha e das inúmeras lutas e 
movimentos comunitários, a educação popular e em especial a educação de crianças, 
tem sido uma das principais áreas de reflexão e ação de moradores atuantes. Existem 
hoje, dentro da comunidade,  três escolas municipais e em torno de cinqüenta pequenas 
escolas comunitárias e particulares, de diferentes características.  

O projeto Rede Brincar e Aprender, em sua atuação na Rocinha em parceria com 
a ASPA (Ação Social Padre Anchieta), tem como objetivo desenvolver ações que 
fomentem o debate e a ampla reflexão dos caminhos que marcaram a educação local e 
os possíveis  caminhos que potencializarão, impulsionarão e darão visibilidade externa a 
uma gama de profissionais e moradores que se dedicam a à formação de crianças. Numa 
das ações de articulação entre as diferentes escolas, foi formado o Núcleo de Educação 
Infantil da Rocinha que gerou, em 2004, o documento “Breve Histórico da Educação 
Infantil da Rocinha” (descrito com maior detalhe em relatório anterior).  

Nesse processo de discussão, ao longo de cinco anos de existência do projeto, 
chegamos a uma frase-síntese dita por uma educadora-artesã do grupo Mulheres 
Solidárias – confecção em artesanato: “Educação lúdica é cultura na Rocinha.” 

 
No que diz respeito à frase em destaque, acima, o depoimento de Sandra 

Carneiro Lino, responsável pela escola Pintando o Sete que atende crianças de 2 a 6 
anos, vêm reiterar essa característica local: 

 
Na minha infância, o ensino aqui era muito tradicional. Eu só me lembro do 

método  de copiar o alfabeto, as vogais, as palavras, aí copiava, copiava, copiava, aí 
chamava pra ler, uma coisa bem maçante. A pré-escola não tinha, é o lado de ensinar 
brincando. Antigamente não tinha criança de quatro anos na escola. As crianças 
tinham que ir pra escola já pra aprender a ler e a escrever. Não tinha essa parte legal, 
prazerosa, de ter um teatro na escola, de ter uma música, de ter uma brincadeira com a 
professora. Isso elas ganharam, tem a pré-escola aí oferecendo essa coisa prazerosa 
para as crianças. E agora você tem criança até de dois anos na escola.  
 

Um marco local que ressalta a importância dada à educação associada ao lúdico 
é a Brinquedoteca Peteca, implantada em 1987, numa parceria entre a ASPA (Ação 
Social Padre Anchieta) e o CAMPO (Centro de Assessoria ao Movimento Popular). 
Tendo sido a primeira brinquedoteca comunitária existente no Rio de Janeiro, ao longo 
desses 20 anos, tornou-se referência de um processo educacional prazeroso e brincante.  

O projeto Rede Brincar e Aprender tem, como ponto de partida o espaço da 
brinquedoteca e suas múltiplas possibilidades. Todas as ações desenvolvidas pela 
parceria CIESPI-ASPA têm no brincar o seu eixo norteador e na experiência da 
Brinquedoteca Peteca sua referência. 



Em 2005, a base consolidada através do projeto ampliou-se com a aprovação e a 
implantação do Ponto de Cultura Centro de Cultura e Educação Lúdica da Rocinha, 
inserido no Programa Cultura Viva do governo federal.  
 No ano de 2006 e 2007, o projeto voltou-se, nesse campo de ações e 
experimentações, para o convívio e aprendizagem com uma nova dinamizadora na 
brinquedoteca (Ana Carolina) e para o fortalecimento do Ponto de Cultura: Centro de 
Cultura e Educação Lúdica da Rocinha, que dá continuidade ao crescente processo da 
Rocinha como um local comprometido com a educação de suas crianças.  
 
 

Educação, Cultura e Memória 
 

Educação, Cultura e Memória: esse é o tripé gerador das ações promovidas na 
Rocinha, desde 2002, através dos projetos Rede Brincar e Aprender e Centro de Cultura 
e Educação Lúdica da Rocinha. 

A ASPA, há 40 anos atuante na Rocinha, é uma instituição referência, tendo em 
sua história inúmeras ações de promoção da melhoria da qualidade de vida da 
população e participação na mobilização e luta populares – creche, brinquedoteca, 
banca do saber, alfabetização de adultos, dentre outros. 

O CIESPI, com um trabalho de pesquisa-ação consolidado ao longo de anos, 
identifica como vital para o desenvolvimento integral das crianças, os elos que estas 
estabelecem com a família e com a comunidade onde está inserida. Para a plena 
estruturação desses elos, é fundamental a contribuição e a participação ativa no processo 
de implementação de políticas públicas voltadas para a infância que garantam os 
direitos básicos universais estabelecidos pelo Estatuto da Criança e do Adolescente - 
ECA. 

Nesse processo, é primordial que as diferentes ações potencializadoras desses 
elos, apóiem e fortaleçam iniciativas que valorizem a cultura local; que estimulem a 
efetivação de uma educação transformadora com base no diálogo, na inter-
subjetividade, na transdisciplinaridade e no pensamento curioso e crítico; que ampliem 
as possibilidades para que famílias e crianças possam permanecer em seus locais de 
moradia e origem; que promovam a permanente articulação comunitária; que estimulem 
o registro da história local que inclua não só sua origem e formação como também sua 
história de mobilização e conquistas comunitárias. 

Entendendo, portanto, a infância como uma fase de características e 
desenvolvimento próprios, inserida em um contexto histórico específico e uma cultura 
singular, as ações voltadas para as crianças devem estruturar-se e realizar-se 
considerando as inúmeras interfaces que agem em seu entorno. 
 
 

Projetos articulados 
 

O trabalho desenvolvido na Brinquedoteca Peteca é gerador de inúmeras ações e 
parcerias. A sala de brinquedos, aberta a crianças e visitações, funciona, 
simultaneamente, como um alicerce e uma alavanca para novos projetos e parcerias. 

O Ponto de Cultura Centro de Cultura e Educação Lúdica da Rocinha parte 
dessa referência. Essa experiência de implantação caracteriza-se como uma ampliação 
da prática educacional que une o aprendizado ao lúdico, já desenvolvida ao longo de 20 



anos pela ASPA (sede da brinquedoteca Peteca) e que vem sendo fortalecida pela ação 
do projeto Rede Brincar e Aprender. 

Através do Centro Lúdico, um grupo de jovens, agentes cultura viva, percorreu 
escolas públicas e igrejas locais, bem como, escolas e pontos de cultura fora da 
Rocinha, levando a experiência do brincar e aprender. Através de brinquedos artesanais, 
singulares em sua forma e uso, a oficina Hora de Brincar esteve itinerante em 2006, 
ultrapassando as paredes da sala que abriga a brinquedoteca, alcançando novos espaços 
e um público de idades variadas compreendendo crianças, jovens, educadores, etc. 

Em 2007, implanta-se no país, através dos Pontos de Cultura, a Ação Griô 
Nacional. A proposta Rocinha ontem e hoje: Histórias Brincantes, encaminhada pelo 
Centro de Cultura e Educação Lúdica da Rocinha, foi aprovada e iniciada em parceria 
com o CIEP Dr. Bento Rubião. Essa iniciativa, desenvolvida na Rocinha por jovens e 
griôs, foi agraciada com o Prêmio Escola Viva. 

Mais uma vez a Brinquedoteca Peteca aponta perspectivas e aparece como 
impulsionadora de uma educação lúdica que valoriza a história local e a tradição oral 
associadas ao brincar.  

 
. 

 
Núcleo de Educação Infantil 

 
O núcleo de Educação Infantil, ativo em 2004 e 2005, passou por um período de 

desarticulação em 2006. Atravessadas por um cotidiano de urgências, idas e vindas 
caracterizam as tentativas de organização em torno de um objetivo comum. O ano 
eleitoral foi também um fator potencializador dessa desmobilização com a antiga prática 
de caça a votos e promessas de melhorias que viabilizam necessidades emergenciais e 
pontuais, provocando um período de fragmentação, individualização. 

A rearticulação é sempre lenta mas possível, fazendo parte desse mosaico de 
ações que se interpenetram. 

Em setembro de 2007, a articulação foi reativada através da Jornada de 
Educação e Cultura proposta e promovida pela parceria ASPA-CIESPI. Como síntese 
dos vários encontros realizados destacam-se as seguintes questões e propostas: 

 
• Reconstrução do movimento de Educação na Rocinha;  
• Movimento de alerta, de busca, de inovação olhando para o passado. Por uma 

educação que valorize o ser humano. 
• Construir coletivamente a Educação de hoje na Rocinha à luz das conquistas e 

lutas comunitárias e inserida no momento histórico do país; 
• Refletir e debater sobre possíveis caminhos que facilitem o diálogo entre familia - 

educação infantil - poder público; 
• Refletir sobre: O que as crianças acham da escola? O que aprendem? Para que 

servem (ou vão servir) os ensinamentos? Onde o brincar no cotidiano da 
Educação? Como se estrutura o tempo para estudar, realizar afazeres domésticos, 
trabalhar, brincar? 

• Lutar por uma educação mais humana (pode ser nosso plano de desenvolvimento 
do ser humano).  

  
 

 



Interfaces e troca entre projetos e campos do Rede 
 
  

Em 2006, uma das responsáveis pela Escola Moranguinhos, que faz parte do 
Núcleo de Educação Infantil da Rocinha, esteve mais próxima ao projeto Rede Brincar 
e Aprender visitando a Biblioteca Comunitária Sol Nascente no Santa Marta. A intenção 
da educadora é montar uma biblioteca para crianças na Rocinha associada aos projetos 
já desenvolvidos pela escola. 
 Uma outra visita foi realizada estreitando os laços já existentes entre as 
instituições parceiras do projeto Rede Brincar e Aprender. Crianças e profissionais do 
Reforço Escolar (nome do reforço e da Fabiana) do Santa Marta estiveram na ASPA 
partilhando uma tarde na brinquedoteca Peteca. 
 Em 2007, os jovens do Ponto de Cultura da Rocinha estiveram presentes na 
maratona de Leitura realizada no Santa Marta através da Biblioteca Comunitária Sol 
Nascente, participando das atividades da programação e oferecendo a oficina Hora de 
Brincar. 
 Ler, brincar e aprender estiveram juntos nesses encontros de fortalecimento da 
Rede. 
 
 

Encontro de brinquedistas 
 

Em 2007, a Brinquedoteca Peteca completou vinte anos. Importante ressaltar a 
importância da longevidade desse espaço comunitário, referência para outras 
brinquedotecas e espaços de brincar implantados na cidade e no estado do Rio de 
Janeiro. Os últimos cinco anos de funcionamento foram possibilitados pelo projeto Rede 
Brincar e Aprender que possibilitou sua revitalização a partir de 2002. Antes do início 
do projeto, a brinquedoteca estava sem apoio e caminhando para o fechamento.  

Antecipando e impulsionando as comemorações dos vinte anos, em novembro 
de 2006 foi realizado um encontro entre os brinquedistas que já passaram pela 
brinquedoteca ao longo desse tempo. A intenção foi acionar a sistematização de 
materiais e depoimentos que possam gerar um pequeno livro que registre esse percurso 
de educação brincante, inserido em uma rede comunitária de longas e incansáveis lutas 
comprometidas com uma vida digna, justa e igualitária, com direitos básicos universais 
garantidos, entendendo a formação da criança como um leque de variados aspectos que 
incluem moradia, ambiente, escola, cultura, memória, tradição, família, cidade, 
economia, trabalho, etc. 

Esse processo foi fortalecido no seminário Brinquedoteca Peteca: 20 anos 
promovido pelo CAMPO (Centro de Assessoria ao Movimento Popular) e articulado 
por Marta Diniz (uma das fundadoras da Brinquedoteca Peteca) com a participação de 
Ana Carolina (atual dinamizadora da brinquedoteca) apresentando-se pela primeira vez 
em público relatando sua experiência como brinquedista, 
 
 

O primeiro olhar 
 

Quando uma criança chega a primeira vez na brinquedoteca, invariavelmente 
pára na porta. Os olhos se voltam para a sala repleta de brinquedos e crianças. Pelo 
chão, carrinhos, bonecas, jogos de tabuleiro, naves espaciais.  Pela sala,  meninos e 
meninas vestidos de roqueiros, bailarinas, princesas, reis, monstros, movimentam-se 



cuidando de filhos, indo ao mercado, cozinhando, preparando uma festa, um baile, indo 
à escola, escrevendo no quadro de giz, desenhando, folheando um livro, mergulhados na 
encenação cotidiana. 

O umbral da porta  é como um portal para o amplo universo do brincar.  
Os olhos brilham e percorrem, surpresos, estantes, cores e gestos. 
Muitas perguntas podem ser lidas nesse primeiro olhar: Existe isso? Que mágica 

é essa? Tantos brinquedos e eu posso pegá-los; posso brincá-los? Quem são esses que 
mexem aqui e ali, sentam e levantam, falam e riem sem serem repreendidos? Será que 
eu posso? Será que consigo?  

Muitas vezes é necessário que uma mão de criança ou de adulto brincante se 
estenda em convite para que o portal seja transposto. Mão que  conduz um pequeno 
barco a ondular em ondas em um mar de brincar. 
 
 

Carol 
 

A suavidade  
primeira experiência profissional 
 

Ana Carolina, a Carol, é uma jovem suave e doce, de opiniões claras que aceitou 
vivenciar sua primeira experiência profissional na brinquedoteca Peteca. Ela fez parte 
do grupo de agentes cultura viva do ponto de cultura Centro e Cultura e Educação 
Lúdica da Rocinha e, tendo acabando de se formar no curso de magistério, trouxe suas 
expectativas com relação à educação,  encarando os desafios de uma prática, pouco 
valorizada, onde o brincar é fonte de aprendizado e essência para a formação da criança.  

 Esse foi um tempo para ambientação a um novo trabalho e a um espaço ainda 
não conhecido; tempo de superar a apreensão inicial; tempo para se integrar à ASPA e 
ao projeto Rede Brincar e Aprender; tempo de interação com crianças, de descobrir qual 
a forma de atuar; tempo de  descobrir-se como profissional sensível que desvenda os 
caminhos da educação na convivência cotidiana. 

Nesse percurso inicial, surge como um grande desafio receber, no grupo de 
crianças, um menino que apresentava sistemáticas crises epiléticas e sérias dificuldades 
de socialização. Com suavidade, apostando no potencial e na capacidade de  interagir 
inerente a cada um, Carolina recebeu-o com carinho e paciência, buscando compreender 
sua forma de comunicação. A esse respeito ela diz: 

 
    Eu não acredito em deficiência, eu acredito em eficiência. Deficiente pra mim 

é algo quebrado, algo inútil, que não tem conserto. Uma pessoa já não é deficiente. Na 
sociedade se uma pessoa não tem uma perna ela não é normal. Não acho, se eu não 
tenho isso, eu posso substituir isso por outra  coisa, posso ver minhas qualidades. Só 
porque falta algo em mim, eu vou ser inferior? Não, às vezes você pode ser mais 
valorizado, ter mais qualidade que uma pessoa, em princípio, completamente normal. 
 

Os anos de 2006 e 2007 foram passando com brincadeiras, passeios pela cidade 
junto a crianças e profissionais de outras instituições, viagens de trabalho com o grupo 
de jovens do Centro de Cultura e Educação Lúdica da Rocinha, etc. Novos e constantes 
desafios se mostraram a cada dia reforçando  suas opiniões sobre educação, escola, 
criança, brincar, aprender.  

 



Meu nome é Ana Carolina, nasci no Rio de Janeiro, na Glória, há 14 anos estou 
na Rocinha. 

Brincar pra mim é onde as crianças podem soltar seus medos, suas fantasias, 
como se desligassem do mundo real e passassem para o mundo irreal. 

A  brinquedoteca é um lugar mágico onde todo o sonho pode ser realizado.  
Quando eu entro  aqui é como se eu me desligasse do mundo real e passasse pro mundo 
irreal, eu acredito em tudo, em fadas, em sonhos, é muito legal, há todo momento eu 
lembro muito da minha infância. Brincamos de jogos, casinha, bolas, dramatização, 
contos, histórias. Qualquer coisa pode ser brinquedo, até uma tampinha mesmo. Acho 
que da criatividade, do que você tem nas mãos, as crianças pegam coisas simples e vão 
brincar.  

Brincar de brincadeiras antigas está sendo muito perdido. Às vezes os pais não 
têm tempo de dar a atenção que os filhos merecem porque trabalham. Aqui eu acho que 
eles têm atenção. É importante ter uma pessoa com eles auxiliando, aprendendo junto 
com eles. Muitas vezes eu  chego aqui não com uma atividade pronta, eu deixo eles 
montarem a atividade deles aí então é que eu vou interagir, ensinar como se brinca 
com algumas coisas que eles não sabem, eles me ensinam também, aí vamos 
aprendendo juntos. Eu não gosto muito de rotina, todo dia fazer rodinha para 
conversar. Eu gosto de uma coisa inovadora, diferente. A rotina é monótona demais, 
parece robozinho. Podemos fazer a rodinha mas podemos ir brincando e conversando: 
Como foi o final de semana? Passeou? Como estão seus pais, a família? 

Eu nunca tinha ouvido falar em brinquedoteca antes de vir pra cá. Eu acho um 
espaço muito interessante porque as crianças precisam do brincar e o brincar está 
cada vez se perdendo mais. A sensação de uma criança entrar aqui, ver um monte de 
coisas que eles nunca viram, não têm acesso, acho que eles não vão esquecer, com 
certeza vai ficar guardado na “caixinha” delas. Eles não têm muito acesso a jogos, os 
livros também. Se eu deixar os livros ali sem uso eles não vão pegar mas quando eu 
pego pra ler eu vejo o interesse deles pela leitura. Em casa a leitura eu acho que não 
existe. O livro de histórias ajuda na personalidade das crianças, ajuda as crianças a 
valorizarem suas próprias opiniões. Tem algumas passagens nas histórias que tem 
medo, emoção, surpresa, é muito legal.  

A brinquedoteca é com certeza um espaço de regras e socialização, para saber 
o que o outro gosta e eu não gosto, para trocar experiências mesmo, respeitar a 
opinião dos outros, saber ouvir, saber respeitar o ponto de vista de cada um, como 
pensam. Acho muito legal que a gente tenha isso em conjunto. Com certeza dá pra 
conhecer a criança a partir da observação do jeito dela brincar; dá pra saber o modo 
de agir, pensar, o temperamento de cada criança. Com uma criança tímida, por 
exemplo, eu tento despertar o interesse dela de alguma forma com algum objeto, algum 
brinquedo. Vejo então pelo que ela se interessa mais, convido pra brincar e quando eu 
vejo  já está fazendo parte do grupo, já está interagindo. 

 
Já senti a desvalorização do trabalho na brinquedoteca por parte das pessoas. 

Eu estou brincando, estou aprendendo; eu não posso aprender sem brincar. O adulto 
que não brinca, acho que é um adulto assustado, um adulto com medo. Acho que a base 
é brincar pra se tornar um cidadão satisfeito, feliz com a vida, saber levar a vida. Cada 
adulto tem uma criança escondida, como dizem, mas não revela. Acho que aquele 
adulto que não revela, talvez seja por causa de vergonha porque a sociedade vai 
criticar: Você é adulto, brincando? Acho que não tem nada a ver, acho que conforme 
for crescendo tem que brincar, não pode deixar esse brincar fora. Quando você está 
brincando, você está trocando convivências.  



Brincar e aprender caminham juntos. Se eu estou brincando com um jogo, o 
jogo contém regras, estou aprendendo de alguma forma mas não estou aprendendo 
naquele padrão de escola. Eu posso aprender matemática brincando, pega chapinha de 
guaraná e vamos dividir, ao mesmo tempo que estou brincando estou ali aprendendo a 
matemática, estou ali ensinando a eles subtração, etc. O ensino ia melhorar se incluísse 
a brincadeira.  

Os professores na escola, a maioria das vezes são professores mesmo, não são 
amigos:  Eu sou professor, você é aluno, você é inferior, eu falo e você obedece. Eu 
acho que não é assim, um aprende com o outro. Tem que ser amigo, ser aquele amigo 
presente na vida; como na estrada, vão caminhando todos.  

 
Luz e sombra 
 

A brinquedoteca é um universo amplo, rico em imagens e possibilidades de 
invenções; campo fértil para observar a infância e suas conexões com o mundo; espaço 
experimental para ativar e despertar os sentidos, as percepções, os afetos. Nesse mar de 
sentidos aguçados, Carol é uma navegadora curiosa. Inúmeras vezes ela proporciona às 
crianças uma ambiência de luz e sombras. Com pequenas luzes como as que iluminam 
árvores de natal ou lanternas que se movimentam em feixes de luz, a sala de brinquedos 
transforma-se em um espaço de mistério a ser investigado ou espaço de repouso que, 
associado a um fundo musical, tranqüiliza e acalma. 
 
Histórias e encenações 
 

Carol também navega, com seus pequenos companheiros de brincadeiras, 
através de histórias. Os livros, a contação de histórias e as encenações têm lugar 
especial. Com a intenção de aprender mais e trocar experiências nessa área, Carol 
participou do Curso “A arte de contar histórias”, realizado no SESC Santa Luzia -RJ 
(2007) e do ciclo de palestras "Crianças, Jovens, Literatura e Saúde", promovido pelo 
projeto Biblioteca Viva em Hospitais do Instituto Fernandes Figueira – RJ (2007).  

A contadora de histórias Marcela Carvalho esteve presente, em 2007, na 
brinquedoteca ampliando esse universo. Sobre essa experiência ela relata: 

 
 

Histórias na Rocinha 
 
 Em outubro de 2007, fui a Brinquedoteca Peteca, encontrar Nathercia e Carol, 
brincar com as crianças, ouvir histórias e conversar sobre: brincadeiras, histórias, 
educação e crianças.  

Depois de passado algum tempo da primeira visita, tive uma enorme vontade de 
voltar a estar naquele espaço com aquelas crianças, andar pela Aspa, subir a Rocinha. 
Propus a Nathercia que a visita acontecesse com mais freqüência e ela sugeriu então 
que eu fosse toda semana contar histórias para as crianças. Eu estava trabalhando, 
desde agosto, como professora da biblioteca na escola Espaço Educação, no bairro do 
Leblon. Os contos e as histórias estavam fazendo parte da minha vida. Nós 
concordamos que as histórias eram um caminho interessante para a continuidade das 
visitas. 
 No primeiro encontro, contando histórias levei um conto tradicional brasileiro, 
coletado primeiramente por Sílvio Romero e adaptado por Chico dos Bonecos: “O 
nome da fruta_ fruta pé preto pa prata pó papopé”, encontrado no seu site ou “livro 



virtual”. Escolhi esse conto por ser a própria brincadeira de palavras. Na história 
vários animais tentam aprender a falar o nome da fruta que é um grande Trava-
línguas. No fim, ficamos um tempo sentados brincando com o trava línguas. Depois, a 
Carol deixou lápis e papel na mesa e quase que espontaneamente as crianças foram 
sentando e escolhendo uma parte da história para ilustrar. Outros quiseram escrever o 
trava-línguas. Foi divertido! Até o último encontro do ano eles lembravam:  
 

“Oh! Eu sei: fruta pé preto pá prapopé... não de novo...  
Calmaí eu sei...” uma delícia de brincadeira. 

 
 Depois levei a História: “A garota que se vestiu demais” da autora e 
bibliotecária americana Margaret MacDonald. É uma história curtinha que se repete 
muita vezes, boa para contar para crianças bem pequenas. Tinha pensando em contar 
também na creche da Aspa, já que essa também era uma intenção das visitas. Levei 
alguns objetos e contei manipulando uma varinha de bambu, alguns retalhos, fitas e 
rendas. A Varinha era a menina e os tecidos as suas roupas, ela começa a história 
magrinha, leve e de repente vai ficando enorme e pesada com tantos penduricalhos. 
Depois da história, tivemos um tempo para as crianças mexerem nos objetos. Foi um 
dia um pouco agitado, não deu tempo de ir a nenhuma turma da creche.  
 No terceiro encontro, a história contada foi “Flor no cabelo” do livro: “O 
Violino Cigano e outros contos de mulheres sábias”. É um conto longo estava 
preparando para contar para um grupo de adultos. Mas nesse dia, cheguei na 
brinquedoteca e estava um clima sereno. As crianças estavam em clima de história 
logo. Eu e Carol nem precisamos insistir, eles foram sentando no lugar de ouvir 
história. Como a história estava na ponta da língua e o público receptivo, decidimos 
juntos. Algumas crianças deitaram e até cochilaram durante o conto, outros foram 
comigo até o fim fazendo comentários. Todas riram muito ao escutar o nome dos 
personagens: “Losang, Boumo, Norbu” nomes provavelmente tibetanos, já que o conto 
é tradicionalmente do Tibet. No fim, conversamos um pouco sobre a história, elas 
quiseram contar uma história para mim. Foi uma delícia, pois elas recriaram em cima 
do que tinham ouvido:  
 
“O Henrique, o Michael e o Gabriel atravessaram o rio e chegaram na cabeça de um 
dragão de argila” e o outro: “e eu? Eu também tava...” “é... mais ele também... todos 

os 4 chegaram até a gruta que tinha 8 monstros...”. 
 

 Depois tivemos um encontro que contei aventuras de Pedro Malasartes. Tinham 
alguns meninos da Banca do Saber. Todos sentamos juntos, ouvimos as histórias. Mas 
depois, senti falta de ter atualizado mais a história, de repente ter tido uma conversa 
antes ou depois. Existem tantos Malasartes que circulam entre nós hoje em dia. As 
histórias tradicionais desse personagem ficaram um pouco distantes. Não sei, algo para 
se pensar. 
 No últimos encontro do ano, cheguei um pouco mais cedo e levei duas histórias, 
uma de Natal e outras que acompanhavam um CD do Braguinha. Logo que escutei esse 
Cd lembrei das crianças da brinquedoteca, pois são histórias musicadas ou músicas de 
histórias e o tradicional lobo mau da chapeuzinho:  
 

“eu sou um lobo mau lobo mal lobo mau... 
 eu pego as criancinhas pra fazer mingau” 

 



Foi lindamente adaptado para um funk bem atual. 
As crianças dançaram e depois voltaram para suas brincadeiras. Na hora da 

segunda história eu e Carol decidimos que era melhor ouvir só quem realmente 
quisesse, quem preferisse continuar brincando poderia. Contei uma história inventada 
que fala do nascimento de todos os meninos por meio da estrela e também do menino 
Jesus que nasce pela luz da estrela D’alva que guiou o burrico e os três e reis magos. 
Com um tecido azul marinho e muitas estrelas douradas fizemos um céu brilhante. No 
fim da história pedi que eles escolhessem a estrela mais brilhante. Como a luz refletia 
para cada olhar de forma diferente, todos foram fiéis na escolha.   
 
 
Brinquedos e cultura popular  
 

A Brinquedoteca Peteca como espaço de reflexão e ação sobre os caminhos da 
educação formal e não formal, destaca a importância do lugar do brincar, do brinquedo 
e da valorização da cultura popular nesse processo. 

Em 2008, foram realizadas duas atividades que inseriram as crianças no universo 
da cultura popular e da conservação de brinquedos: 

• Oficina de costura para pequenos consertos em brinquedos – o grupo Mulheres 
solidárias confecção e artesanato recebeu as crianças em seu atelier e as 
orientaram nos reparos de brinquedos que estavam avariados; 

• Visita ao Museu Casa do Pontal – a visita contribuiu para a formação não só das 
crianças como também de um grupo de jovens ligado ao Ponto de Cultura 
Centro de Cultura e Educação Lúdica da Rocinha que acompanhou as crianças 
ao museu. 

  
Desde 1996, a Casa do Pontal desenvolve um programa de visitação educacional. Atualmente, este 
programa se dá através de um modelo de visitação teatralizada que tem como objetivo uma melhor 
absorção do conteúdo e aumento do interesse por parte das crianças e adolescentes. A equipe - formada 
por atores-guias, por uma coordenação educacional e por um serviço de pesquisa e de museologia - 
introduz os estudantes, de maneira lúdica e teatral, no universo cultural brasileiro. O conteúdo e a 
abrangência temática do acervo permitem que se faça uma ponte permanente com diversos aspectos da 
cultura brasileira. Através da visita, os estudantes são estimulados a refletir sobre as relações entre o 
mundo do campo e o das grandes cidades, dos processos migratórios e das questões relativas ao uso do 
espaço urbano, bem como outras, mais voltadas para as questões das artes plásticas, da fantasia ou do 
imaginário. Foram pesquisados textos de literatura de cordel e músicas do cancioneiro popular, que são 
exibidas, acompanhadas por violão, ao longo do percurso. A visita guiada teatralizada ao acervo 
funciona como geradora de novas discussões, fundamentais ao processo de formação dos jovens. Como 
resultado, amplia-se a percepção da comunidade escolar sobre a peculiar leitura do mundo 
contemporâneo que os artistas dos segmentos populares oferecem. Para muitos, essa constitui uma 
oportunidade única de perceber a amplitude da contribuição desses segmentos na cultura. 
(www.museucasadopontal.com.br) 
 
 
O desabrochar 
 

É belo ver o desabrochar de uma flor. Carol chegou à brinquedoteca como um 
botão pronto para irromper e hoje é uma flor que desabrocha a cada dia. Ao estender sua 
mão para cada criança convidando-a a partilhar a vida, recebe as pequenas mãos como 
um chamado a também crescer e florir. Apóia, aconchega e se deixa cativar.  

 



Vários desafios surgem a cada dia como as oportunidades de falar em público 
sobre sua experiência brincante junto a crianças.  

 
• Seminário A Brinquedoteca e as muitas possibilidades do Brincar; promovido 

pelo CAMPO (Centro de Assessoria ao Movimento Popular); realizado nos dias 
9 e 10 de julho de 2007; participação como palestrante; 

 
• Encontro regional dos Pontos de Cultura do Rio de Janeiro e Espírito Santo 

realizado no SESC Nova Iguaçu. Participação como oficineira e ouvinte;  
 

• Encontro de educadores de creches da rede municipal do Rio de Janeiro; 
promovido pela 2º CRE (Coordenadoria Regional de Educação); participação 
como palestrante; 

 
 

Nesse período em que estou na brinquedoteca, como é bom trabalhar com o público 
infantil! Parece que a vida toma um outro sentido transformando-se num mundo 
colorido. É como se em todos os dias recomeçasse uma nova vida coberta de esperança 
e com novos sonhos de felicidades sem limites. (Carolina) 
 

 
 

Pegadas 
Brincadeira no chão do quintal 

 

Brincadeira no chão do quintal é mundo de criança, alegria e convívio, beijos e abraço. 

Martinha é uma andarilha brincante. Vicente Barros, professor do departamento 
de Artes e Design da PUC-Rio e membro da equipe do projeto Rede Brincar e 
Aprender, acompanhou os seus passos junto as crianças de diferentes lugares 
da cidade Rio de Janeiro, durante todo o ano de 2007. Como em outros processos 
de criação e construção de brinquedos e objetos lúdicos, já desenvolvidos 
no projeto, Vicente recolheu as muitas palavras utilizadas por Marta em seu 
trabalho e no dia-a-dia, e fez vários desenhos de sua prática. Desse universo 
de palavras, Marta selecionou algumas, acrescentou outras e organizou frases. 
Outras pessoas, parceiras de trabalho, também montaram frases com as mesmas 
palavras. Dentre as várias frases, Martinha escolheu uma: Brincadeira no 
chão do quintal é mundo de criança, alegria e convívio, beijos e abraço. 
Como síntese de seu trabalho definiu: Brincadeira no chão do quintal. Vieram 
então, a partir desse foco, as brincadeiras com materiais variados que eram 
levados e utilizados com as crianças. Desses encontros de observação e  
convivência, onde brincadeiras e conversas se misturavam, e apoiado na metodologia do 
design participativo, um objeto foi esboçado e confeccionado: um jogo de 
tabuleiro. A esse jogo, que mais parece o chão de um quintal, foi dado o 
nome Pegadas. Como Martinha, o jogo já nasce andarilho.  
 



 
 

Os primeiros elos 
 

As relações de amizade caracterizam a rede humana existente no projeto Rede 
Brincar e Aprender.  

Os elos, permanentemente vivos, que ligam essa rede, formaram-se e formam-se 
passo a passo ao longo do tempo. Os primeiros elos que marcaram a atual parceria 
CIESPI-ASPA, residem em uma amizade antiga entre a educadora-brinquedista Marta 
Diniz, uma das fundadoras da Brinquedoteca Peteca, e uma das coordenadoras do 
projeto, Nathercia Lacerda. Elos iniciais que permitiram o tecer dessa longa rede.  
 
 
 
Carta de Marta 
 

A criança foi o Elo 
 

Envio esta carta para Nathercia e sua irmã. Embora trabalhemos com 
brinquedos, cada uma tem seu perfil. Nathercia e sua irmã mais na área de 
construção e pesquisa, eu com brincadeira livre e jogos industrializados, mas quero 
deixar bem claro que pra mim foi um ganho conhecê-las pois temos muita coisa em 
comum em relação ao lúdico. Não podemos esquecer que esta amizade se deu 
através das crianças da Rocinha que estudavam  no Horto e que também faziam 
parte da Brinquedoteca Peteca.  

Acredito que as crianças tenham uma grande parte de culpa por termos nos 
conhecido e estarmos até hoje desenvolvendo um trabalho juntas. 

No início fazíamos um trabalho com as crianças consertando carrinhos de 
madeira  e até construindo alguns para deixar no acervo da brinquedoteca. 
Chegamos a fazer oficina de pintura no pátio da ASPA junto com as crianças da 
Banca do Saber. Fomos tomando rumos diferentes, mas nunca perdendo a essência 
do lúdico. 

Às vezes fico a me perguntar:  se não fosse as crianças teríamos nos conhecido? 
Talvez sim, talvez não. 

Hoje valorizo muito o ato de se conhecer alguém  e o quanto isso pode ter um 
significado especial em todo o desenvolvimento de seu trabalho, sem que se perca a 
direção das atividades lúdicas. 

                                                        Marta 

 
 
 
 
 
 
 
 



Pequena História 
 

Roceleiro 

 
Nome proveniente da junção das palavras Rocinha e celeiro, denomina um 

morador fictício que traz, em sua essência, o potencial germinador da geografia 
humana que caracteriza a Rocinha. 

Saído dos tempos em que a Rocinha era formada de pequenas roças e roçados 
cuidados por trabalhadores da terra, Roceleiro caminha hoje, sem ser visto, com pá, 
enchada e ancinho, testemunhando o potencial, quase invisível como ele,  dessa 
geografia humana que se constitui no trânsito cotidiano frenético de seus moradores 
pelas ruas, vielas, becos e escadas; no  entrelaçamento de histórias de vida; na 
persistência de instituições e profissionais locais que buscam a melhoria da qualidade 
de vida; nas articulações que se fazem e se desfazem, ocasionadas pelas urgências 
diárias. 

Como um celeiro que guarda variadas sementes a serem germinadas; 
Como uma terra a ser permanentemente arada e semeada;  
Como um campo fértil onde muito já foi brotado e outro tanto aguarda o brotar; 
Como um campo minado que necessita de peritos em desminagem e 

caminhantes destemidos; 
A Rocinha ergue-se e alastra-se, marcando sua presença e território; 

aparentemente visível em sua dimensão de cidade, sem entretanto ser vista. 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Algumas fotos 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

Na Brinquedoteca Peteca com 
Martinha e Carol 

Brincando na 
Brinquedoteca 

Peteca 

Ler e brincar 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Visita da Escola 
Moranguinhos da Rocinha 

à Biblioteca Sol 
Comunitária Nascente do 

Santa Marta 

Visita do Reforço Escolar 
do Sanrta Marta à 

Brinquedoteca Peteca 

Integração do Ponto de 
Cultura Centro de Cultura  e 

Educação Lúdica da 
Rocinha com a 

Brinquedoteca Peteca  
Grupo de jovens agentes 

cultura viva 

 



 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

 

Pegadas  

 Jogo de tabuleiro 

 

 

 
Museu Casa do Pontal 

Oficina de costura para 
recuperação de brinquedos 

(crianças da Brinquedoteca Peteca 
e Grupo de Mulheres Solidárias 

Confecção e artesanato) 



Mangueira de Botafogo 
 

Das utopias 
 

Se as coisas são inatingíveis...ora! 
Não é motivo para não querê-las... 

   Que tristes os caminhos, se não fora 
                                                             A presença distante das estrelas! 
 

Mário Quintana 
 

A Rede Tecida 
 

Há aproximadamente quatorze anos, tempo que costurou afinidades, projetos e 
mudanças, a pequena vila e seus arredores, dentro da comunidade dos Cabritos, se 
constituía como uma potência humana aos olhos de quem compartilhava momentos 
de integração e troca profissional.  

Mulheres de muita fibra e engajamento político no que se referia a questões de 
melhorias estruturais (água, luz, recolhimento de lixo, repartição de terrenos,etc.) e no 
que se referia a melhorias no campo educacional (construção do Centro Comunitário 
Padre Ítalo Coelho, parcerias com grupos culturais, cursos, etc.). Buscavam para a nova 
geração que ali crescia, uma vida com mais qualidade e garantia de direitos. 

Essa gente maravilhosa era a força motriz da comunidade. Nessa época, 
caminhava-se de forma coletiva para atingir-se um objetivo. Foi assim, com estas 
características, que começava uma história de parcerias com a comunidade Mangueira 
de Botafogo. Os livros e as histórias nos deram chão, estrelas e o sentido necessário 
para continuarmos juntos. 

O caminho experimentado na Livraria e Editora Amais desdobrou-se, dando 
continuidade ao universo da leitura e da imaginação com  o Projeto Rede Brincar e 
Aprender. Personagens continuam ganhando vida, bocas continuam se abrindo diante 
das vozes estridentes e olhos maravilhados enxergam dentro de si, a cena, o lugar, a 
pessoa, o amor, o mal... O labirinto das sensações permanece na cena desta relação.  

A direção seguida há cinco anos pelo projeto na comunidade, vem buscando 
alcançar alguns objetivos voltados para o estabelecimento, a disseminação e o 
fortalecimento do incentivo e acesso à leitura junto àqueles (pessoas, grupos, 
instituições) que se interessam pelo assunto. 

Hoje, o trabalho coletivo do qual temos referência se mostra de outra maneira, mais 
frágil, com menos referências humanas, mas acontecendo mesmo assim. Freqüentam 
o Centro Comunitário Padre Ítalo Coelho, crianças cheias de desejos e adultos que 
junto a elas buscam soluções para os impasses de uma cidade que se transforma e 
não reconhece mais seus pares dentro da própria comunidade.  

  Partindo da biblioteca, nosso ponto de referência, estendemos nossas leituras e 
oficinas às duas creches da comunidade, tendo como público alvo, crianças e 
educadoras e do Cemasi com os grupos da terceira idade, além do grupo PETI (Projeto 
de Erradicação do Trabalho Infantil).    

 
 
 
 
 



É dentro desta perspectiva de continuidade que vamos passando com respeito 
pelas gerações que nos acolheram e que nos acolhem até hoje. 

 
 
Gabriela e seu percurso 
 

Essa menina-mulher de temperamento explosivo diante das faltas e das falhas é 
a mulher-menina responsável por reunir ao redor dos livros, as crianças e os quase 
adolescentes que moram na comunidade Mangueira de Botafogo; pequeno trecho entre 
o morro dos Cabritos e o morro da Saudade. Mais conhecido por Tabajaras. 

Sensível ao extremo, está sempre a par e preocupada com cada criança que 
freqüenta a biblioteca. Conhece bem as famílias, suas histórias e necessidades. 

Sua participação desde pequena nos projetos onde sua mãe era educadora, 
seguida hoje por sua atuação como dinamizadora no Projeto Rede Brincar e Aprender, 
o ingresso na universidade, o trabalho como monitora no espaço cultural de Furnas, 
forneceram a segurança de alçar novos vôos, ampliando horizontes e fortalecendo os 
elos direta ou indiretamente com o trabalho relacionado à leitura em bibliotecas. 

Em 2006, Gabriela trabalhou alguns meses auxiliando a equipe do Projeto 
Plantando o Futuro, da cooperativa Estruturar em Rio das Pedras, na estruturação da 
biblioteca local. Catalogação, registro de livros, divisão do acervo por assuntos e 
dinamização do espaço, já são partes integrantes na vida profissional da jovem menina-
mulher que se transmitem a outros. 

Gabriela também fez sua primeira viagem aérea, rumo a Olinda, junto com 
Isabella. As duas foram conhecer de perto o respeitável trabalho do Centro de Cultura 
Luiz Freire. 

Foram dias de intensa troca e descobertas. Visitas a outros projetos de leitura, 
como o Nascedouro e o Nação Erê  permitiram ampliar a visão e fortalecer a corrente 
dos grupos que se mobilizam a favor da disseminação e acesso à leitura em locais de 
baixa renda no Brasil.  

Vale ressaltar que todos os projetos que Gabriela visitou e aqueles em que ela 
trabalha, fazem parte do Programa Prazer em Ler do Instituto C&A de 
Desenvolvimento Social. 
 
 

Biblioteca Comunitária Padre Ítalo Coelho 
 

A biblioteca é o ponto de encontro, de saída, de uma grande alquimia entre as 
histórias e seus vários participantes, descobridores de páginas, escritores e outros 
sentidos indecifráveis. Nossos leitores se constituem nessa relação de movimento: 
físico-mental-emocional. 

Em nossa metodologia de trabalho fazemos planejamentos que são coletivos e 
móveis, pois envolvem um permanente diálogo entre a equipe que coordena, os 
profissionais envolvidos, a dinamizadora, as educadoras das creches e as crianças. O 
que se aponta é a possibilidade de fazer daquele lugar e naquele momento, algo 
especial, que toca a pessoa de sensibilidades e liberdade de escolhas.  

Encontrar o equilíbrio naquilo que se pretende em relação aquilo que desejam 
idades, pensamentos e fases diferentes, merece sempre a sensibilidade de uma história. 
Se adequada, provoca risos, diálogo, aprofundamento. Recheia o imaginário, permite a 
brincadeira enquanto vivencia, se reflete em tintas, bonecos, desenhos. 



A biblioteca agrega linguagens múltiplas, porque essa é a linguagem do Projeto 
Rede Brincar. Palavras, além de lidas ou pronunciadas, são cantadas. O olhar e as ações 
que partem da biblioteca, na comunidade, são agregadoras de parcerias, de informações, 
de afetos. 

Assim surgiu o Paulo. Seu violão veio pra tocar durante o ano de 2006 para crianças 
adolescendo e idosos.  

A biblioteca é física e transmutável, recebe a todos que por ela se interessam, recebe 
visitas de fora para falar do que têm dentro. Escritores vêm subindo e despindo 
preconceitos. Saem encantados  com o conhecimento e os abraços fortes das 
crianças.  

  A biblioteca convida a experimentar ângulos do humano, do mundo que nos 
cerca. Como? Lendo e passeando. Uma história leva a um passeio. Um passeio se 
complementa com livros. Aonde vamos chegar? Como vamos parar? 
  A biblioteca busca identificar as histórias existentes na comunidade, dando 
formatos variados aos seus achados: mapa, colcha de histórias, livro de pano... 
Contribuição à memória local.                       
 

Passeios Culturais 
 

Com uma soma considerável de passeios e visitas realizados ao longo de quatro 
anos, vamos sempre em busca de ampliar o acesso das crianças a outras formas de arte e 
cultura. 

Em 2006 e 2007 visitamos a Casa do Pontal, em Vargem Grande, onde fomos 
conduzidos em um passeio, cantado, encenado, divertido e informativo sobre a 
produção de obras de arte que refletem a riqueza e a imaginação de nosso país.  

O jardim da casa foi um passeio a parte, entre flores e grama, lanchamos e 
relaxamos.  

Outros passeios organizados e conduzidos por Gabriela nos finais de semana, 
acontecem quase sempre em Furnas, que fica em Botafogo. Este ano, Gabí levou as 
crianças para assistirem e visitarem: “Sábado Te Conto” com Márcia Teixeira e Jiddu 
Saldanha  (mímico). A Exposição “Viver Quintana – 100 anos do poeta Mário Quintana 
e “Sábado Te Conto” com Teatro de Cordel. 

 
 

Paulo Bravanella 
 

Paulo chegou de repente, cheio de sonhos, disponibilidade para ajudar e cantar. 
Músico, Paulo toca a noite com seu grupo em lugares variados, e de dia, vai fazendo um 
trabalho aqui, outro ali. Foi de uma oficina de automóveis que ele veio parar  no Centro 
Comunitário Padre Ítalo com o desejo de participar do projeto. 

Sua atuação como oficineiro, o levou a vários espaços dentro da comunidade, 
com destaque ao grupo da terceira idade, que simplesmente não o deixou mais partir.  

Até o final do ano permaneceu com as senhoras no Cemasi, tocando violão 
enquanto elas cantavam marchinhas de carnaval e dançavam relembrando a juventude e 
os amores que nela surgem.  

Com as crianças freqüentadoras da biblioteca, a proposta foi a de fazer encontros 
musicais e aulas de violão para os mais velhos. 
 



Descosturando Ideais 
 

 A rotina violenta causada pelo tráfico de drogas nos últimos tempos, abalou  
bastante a comunidade Mangueira de Botafogo. O medo se instalou entre moradores e a 
pacata Villa Rica teve de fechar suas portas a cada tiroteio vivenciado. As crianças 
ficaram muito agitadas, desconcentradas e muitas passaram a brincar de “bandido e 
polícia”.  

O Centro Comunitário Padre Ítalo Coelho foi invadido por traficantes que utilizaram 
a biblioteca como moradia durante os seis primeiros meses do ano. Parte dos livros 
foi retirada para que pudéssemos trabalhar de forma itinerante. 

  Uma lição ficou clara: A leitura de histórias não supera a violência do dia-a-dia 
na vida das crianças, mesmo que essa fosse nossa intenção. A alquimia dos livros não 
compete com a energia da guerra.  

A angústia sentida pela equipe do Projeto Rede Brincar e Aprender, que vinha 
sistematicamente construindo essa relação de conforto e bem estar na biblioteca buscou 
superar os acontecimentos trabalhando em outros espaços como a quadra de esportes e, 
concentrou seu trabalho nos locais onde mantemos parcerias institucionais; CEMASI 
Maria Vitória, creche Cantinho da Natureza e creche Tia Sonia Crispiniano. 
 
Creches 
 

As creches receberam durante esses dois anos, a visita semanal de Gabriela 
Tôrres Barbosa, dinamizadora da biblioteca desde o início do projeto.  

Gabriela desenvolveu um projeto de leitura sobre contos de fadas que tinham relação 
com sapatos; Cinderela, o Gato de Botas, o Sapateiro e os Anõezinhos, O Pequeno 
Polegar, dentre outros foram sendo lidos. A cada leitura, alguns pares de sapatos iam 
sendo feitos e decorados a partir da fôrma dos pés e do desejo das crianças. 

Foram tantos sapatinhos de princesas, soldados, cavaleiros, bruxas, que se 
decidiu montar uma pequena exposição, ou melhor, uma sapataria para que os pais das 
crianças levassem a recordação para casa. 
O Dia das Crianças na creche Cantinho da Natureza reuniu pais e familiares. Gabriela e 
Paulo estiveram presentes com a oficina Histórias Sonoras – Encontro feito no pátio 
para todas as turmas da creche. Leitura de histórias, saídas da saia “Brangandeira” e 
música ao som do violão de Paulo. 

As educadoras da creche Cantinho da Natureza, participaram no final do ano, de 
uma conversa sobre o papel da biblioteca e sobre o trabalho desenvolvido nas salas de 
aula, refletindo juntas a importância das histórias no dia-a-dia das creches. 

A breve avaliação tinha por objetivo fazer um balanço dos vários anos de 
parceria entre biblioteca e as creches e incentivar, a partir dessa soma de ações, uma 
maior autonomia das creches em relação à leitura de histórias e o desenvolvimento de 
projetos com o mesmo fim no ano de 2007. 
 Nas salas de aula percebemos algumas mudanças: cada uma ganhou um cantinho 
da 
Leitura, onde tornou-se possível o livre acesso das crianças a um pequeno conjunto de 
livros. 
 
Grupo da Terceira Idade 

 



O grupo Rio Experiente é formado por pessoas da terceira idade, que se reúnem 
semanalmente há onze anos, sob a coordenação de uma assistente social. Ao longo dos 
quatro anos de atuação do Projeto Rede Brincar na comunidade dos Tabajaras, houve 
encontros pontuais com esse grupo através de oficinas, empréstimo de livros da 
Biblioteca Comunitária Padre Ítalo Coelho, leitura de histórias, etc. 

No ano de 2006, resolvemos que teríamos uma atuação mais constante durante 
o primeiro semestre com esse grupo. Passei a freqüentar os encontros e aprofundar o 
contato com as pessoas. 

Nossa primeira atividade foi nos apresentarmos e conhecer a origem dos nomes 
de todos e de que regiões do Brasil provinham, localizando em um mapa-mudo. Todos 
gostaram muito de conhecer a origem de seus nomes e de seus amigos e os costumes 
trazidos por eles das suas cidades de origem 

A partir desse primeiro momento, surgiu a idéia de fazer um trabalho de resgate 
da cultura popular já que ali havia pessoas vindas de todos os cantos do país.  
Em todos os encontros, líamos histórias como a do “Chico Palito”, “A Moura torta”, 
“Cobra Norato”, “A lenda da Iara” e “Guilherme Augusto Araújo Fernandez”. Esses 
eram momentos especiais, de muita atenção e emoção. Eles sempre perguntavam pelas 
histórias e pediam que contasse novamente. 

Contamos com a presença de Gabriela, dinamizadora da Biblioteca Comunitária 
Padre Ítalo Coelho, que falou sobre receitas e simpatias. Todos relembraram muitas 
simpatias para tirar mal olhado, para arranjar namorado, para atrair a sorte, para 
ganhar dinheiro. E também algumas receitas de quitutes deliciosos. 

Tivemos também a visita de Ana Cristina Coelho, estudante de letras da UERJ, 
que fez uma oficina sobre ditados. Todos se divertiram muito relembrando antigos 
ditados e aprendendo outros novos. 

Isabella Massa contou para a gente Histórias de Assombração, tais como Curupira, 
Lobisomem e outros personagens do imaginário popular, trazendo recordações, 
medos e aventuras antigas. Soubemos de histórias de mula-sem-cabeça e ÓVNIs na 
comunidade. Foi um encontro intenso e cheio de emoções, em que todos falavam, 
querendo contar suas experiências.  

Tivemos também a manhã das adivinhações quando brincamos de “O que é, o 
que é?”, rindo muito e conhecendo mais essas curiosidades. 
Encerramos esse semestre com uma grande festa, onde cada integrante do grupo levou 
um prato de comida para um lanche coletivo. Contamos com a presença de Paulo 
Romário, pianista, que levou seu teclado e animou a festa com músicas antigas. 
Dançamos e cantamos por toda uma manhã. 

Como resultado desse trabalho, confeccionamos uma colcha de matelassê, cheia 
de bolsos, onde em cada um ficou guardado todo o material levantado durante esse 
período. Tem o bolso dos nomes, o das adivinhações, o das simpatias, o dos ditados, 
das histórias de assombração e o Manual de Ervas, que havia sido elaborado por Ana 
Lúcia, coordenadora do grupo, junto com os participantes. 

 
Esse trabalho trouxe a reflexão sobre a importância dos espaços de convivência, em 
que aprendemos e ensinamos mutuamente dentro de um grupo. Um espaço de 
convivência, segundo Humberto Maturana, é o lugar onde se vive as coisas do viver 
cotidiano, onde tem alguém que funciona como fio condutor, que faz uma proposta e 
o grupo aceita algumas coisas, rejeita outras e, assim, vai se formando um espaço de 
convivência. 

 



                                                                                             Alexandra 

 

 

 

Santa Marta 
 

O segredo é não correr atrás das borboletas... 
É cuidar do jardim para que elas venham até você. 

 
Mário Quintana 

 

 
A Rede Tecida 

 
O trabalho realizado no Santa Marta, desabrochou. Como flores em seu 

esplendor, a Biblioteca Comunitária Sol Nascente, semeada pelo desejo do pastor 
Valceci no início do Projeto Rede Brincar e Aprender em 2002, virou jardim. Regando 
com paciência, fomos fazendo desse espaço, um lugar com ritmo e personalidade 
próprios.  

Pessoas e instituições sabem da existência da biblioteca e algumas já foram 
parceiras de nossas propostas de incentivo e disseminação da leitura junto às crianças, 
das capacitações e oficinas e de outras ações pontuais oferecidas ao longo desses quatro 
anos de projeto. 

As oficinas com adultos buscaram sensibilizar as pessoas em torno da 
importância do funcionamento da biblioteca e da Sala de Leitura Nélida Pinon (antigo 
ambulatório) e    provocaram naturalmente, um movimento em torno das histórias de 
infância, da chegada ao Santa Marta, dos familiares marcantes, das mudanças na 
comunidade... 

Muitas vezes era um livro que ilustrava um fato, uma lembrança, e isso fazia 
com que se pusesse para fora tudo aquilo que não encontrava lugar para ser dito. As 
histórias lidas refletiam as histórias pessoais. É sempre assim que as histórias agem 
sobre as pessoas. Nos deixam a contrapelo, evidenciam nossos sentimentos, medos, 
segredos. Uma maravilha para qualquer idade em tempo reservado para esse 
desabrochar.  

Com as crianças não foi diferente. A biblioteca voltou-se várias vezes para a 
escuta das histórias delas. Mas poucas conheciam histórias da comunidade, contadas 
pelos mais velhos. 

Uma direção estava sendo apontada: pessoas e suas  histórias de vida precisavam 
ser relatadas, escritas, gravadas. Porque assim elas desejaram, porque assim as crianças 
poderão conhecer as histórias que às vezes ficam trancadas na alma, prontas para voar. 
O trabalho no Santa Marta ficou muito voltado para este foco desde o primeiro contato 
na comunidade, com as educadoras da creche Mundo Infantil, no ano 2000, seguida do 
Curso de Capacitação de Dinamizadores de Bibliotecas e Salas de Leitura, realizado 
em 2005 para os moradores.  

São histórias, inicialmente pessoais, que acendem as lembranças e florescem a 
identidade de cada um. São histórias que se resgatam no coletivo, pois têm origem nos 
ditos populares, ou em fatos históricos da comunidade, mesmo que recheadas de 
imaginação. 



A equipe da Biblioteca Comunitária Sol Nascente decidiu dar um nome a essas histórias 
que começam a se somar e que traduzem o lado folclórico da Santa Marta. São as 
“Historietas do Santa Marta”. 

Tudo o que se construiu junto às crianças e que não foi levado para casa, encontrou 
seu lugar. Desenhos, livros, bonecos, massinha, argila encaixam-se com tamanha 
harmonia que até parece que a pequena biblioteca  Sol Nascente cresce de tamanho.  

 
 

O Reforço Escolar Pra Melhor 
 

O Reforço Escolar Pra Melhor é um exemplo de empreendedorismo corajoso e 
singular. 

Corajoso porque não possui nenhum tipo de financiamento ou apoio para 
pagamento de pessoal. O trabalho de coordenação, assim como o dos professores é 
voluntário, o que prejudicou em alguns momentos a continuidade de determinado 
profissional na sua função. 

Singular porque é um reforço pensado e estruturado pedagogicamente para interagir 
com diversas linguagens culturais. O novo formato de reforço escolar, no Santa 
Marta, é um exemplo de qualidade e cuidado com o bem estar das crianças. 

Fabiana Marinho, a coordenadora, criou parcerias com professores de dança e 
música e visitas semanais à biblioteca. As aulas tornaram-se mais dinâmicas, ampliaram 
o universo de conhecimento das crianças, trabalharam o sensório-motor das mesmas, 
sem deixar de lado a matemática, o português e os deveres de casa. Satisfação ampliada, 
reflexo positivo no desempenho escolar. 

Conduzir um reforço escolar não é tarefa fácil; as dúvidas e entraves que  
surgiram no dia-a-dia trouxeram a tona, por parte de Fabiana, o desejo de uma troca 
reflexiva que pudesse refletir na prática, a superação das dificuldades, uma maior 
aproximação das famílias, uma confraternização de final de ano com uma maior 
visibilidade do trabalho, dentro da comunidade.  

O Projeto Rede Brincar e Aprender, na condição de parceiro do reforço escolar, 
buscou, através do trabalho da psicóloga Alexandra Pena, integrante da equipe, 
contribuir para esse diálogo dentro do universo micro (reforço escolar) e macro da 
educação.  
Com a palavra, Alexandra: 
      O Reforço Escolar funciona dentro da Missão Batista no Santa Marta desde 
2003, sob a coordenação de Fabiana Marinho, pedagoga, atendendo crianças do ensino 
fundamental com o objetivo de ajudá-las e fortalecê-las no aprendizado de Língua 
Portuguesa e Matemática. 
 
 
 
 
     O Reforço da Fabiana, como é conhecido na comunidade, tem sido parceiro da 
Biblioteca Comunitária Sol Nascente dentro do Projeto Rede Brincar e Aprender. Após 
esses anos de convivência, percebemos a necessidade de estarmos mais próximos ao 
Reforço, de compartilhar com Fabiana o desejo de trabalharmos com uma educação 
mais libertadora. 



Em nosso primeiro encontro, Fabiana falou sobre seu desejo de ensinar de 
outra forma, diferente da que ela aprendeu, fugindo do tradicional e usando mais a 
arte-educação, dando mais atenção às crianças. 

Planejamos trabalhar alguns textos para refletir sobre o trabalho do educador e 
usar o método participativo para construção do universo vocabular de Fabiana, 
chegando ao que poderia ser a essência de seu trabalho. Como ela mesma diz, “não 
deveria existir reforço”. 

A partir das observações do funcionamento cotidiano do Reforço, fui coletando 
palavras ditas por Fabiana, tais como “papelzinho, certeza, certo, ler, parabéns, dia, 
mês, livro, dever, biblioteca, falta, atenção, falar, gostar, verbo, nome, legal, letra, por 
favor,, história, grande, boca, olhos, você, ballet, flauta, importante, esquecer, ditado, 
agora, direito, nota, ponto, tempo, etc.” 

Um dia, observo Fabiana treinando leitura com um menino a partir de um texto que 
falava de “lagoa”. O menino, Emerson, pára a leitura e conta, muito entusiasmado, 
sobre quando ele vai cedinho com o pai para a Lagoa. Esse fato gera uma longa 
conversa com Fabiana sobre uma forma de conseguir mais atenção e mais prazer 
das crianças em aprender quando são cercadas por contextos que elas conhecem, 
que lhe são familiares. Comentamos sobre o universo tão rico da comunidade em 
que vivem, das histórias que povoam o lugar e que não estão nos livros didáticos e 
que podem ser mais aproveitados no trabalho do reforço, para que esse não seja 
também uma repetição da escola. 

Discutimos muito sobre a questão da leitura, sobre como torná-la atraente, qual 
conteúdo e qual forma podem ser interessantes. Lemos e trabalhamos com o livro 
“Poesia para brincar”, que propõe diversas formas de se brincar com as palavras e as 
poesias. Fabiana levou isso para o seu trabalho cotidiano com as crianças. 

Lemos um capítulo do livro “O papalagui”, que fala sobre a questão do trabalho no 
nosso mundo e uma história chamada “O quebrador de pedras”, que trata da 
questão da valorização de cada um naquilo que exerce. Esses dois textos 
promoveram uma reflexão e discussão acerca da importância do trabalho do 
educador e Fabiana expôs a vontade de experimentar mais, como, por exemplo, usar 
música de fundo para as atividades com as crianças. 

Levei para Fabiana dois CDs de música clássica para crianças e ela passou a usar 
nas aulas, reparando que isso criava uma atmosfera de maior tranqüilidade e 
concentração. 

Em um certo encontro, Fabiana falou que sentia falta de fazer alguma atividade lúdica 
ou de relaxamento com as crianças antes de iniciar as aulas, já que essas crianças 
vinham quase que direto da escola. Experimentamos um relaxamento, com direito a 
deitar no chão, fechar os olhos, ouvir a música, imaginar uma imagem relaxante  e 
descansar um pouco a cabeça, deixando o corpo experimentar sensações de prazer. 
Aos poucos, Fabiana começou a me relatar as brincadeiras e os relaxamentos que 
começaram a fazer parte do cotidiano do Reforço Escolar. 
      Depois de recolher muitas palavras presentes no cotidiano daquele espaço, levei 
todas para que Fabiana escolhesse as que fossem representativas do trabalho que 
realiza com as crianças. A partir das palavras selecionadas, formei as seguintes frases 
e levei para Fabiana: 
- Vamos perceber as possibilidades; 
- Entender leitura como direito; 
- Parabéns por aprender; 
- Vamos aprender ballet e flauta; 



- Biblioteca: história e leitura; 
- Bem-vindo, número certíssimo; 
- Aprender explicação; 
- Descobrir e aprender: direitos bem-vindos; 
- Descobrir, perceber, entender e aprender; 
- Descobrir explicação na leitura; 
- Perceber possibilidade na leitura. 
 

Dessas frases, Fabiana escolheu: “PARABÉNS POR APRENDER, POIS VOCÊ 
DESCOBRIU POSSIBILIDADES ATRAVÉS DA LEITURA”. Concluímos que essa era 
uma expressão que representa bem o trabalho que vem desenvolvendo com as crianças 
ao longo desses anos. 

Para encerrar o ano, planejamos uma apresentação das crianças para a 
comunidade que teria como tema o Brasil, integrando música, dança e literatura. 
Construímos esse projeto partindo das origens de cada criança, indo buscar nas 
famílias o lugar de onde vieram, os costumes de cada região e como chegaram ao 
Santa Marta. Pesquisamos em livros e confeccionamos, todos juntos, cartazes com 
informações, compondo um grande painel com bandeiras, costumes, comidas típicas, 
peculiaridades de cada local. 

Fizemos um grande encontro no final do semestre, onde as crianças 
apresentaram números de dança e flauta. Os painéis ficaram expostos na praça, onde 
ocorreu o evento, com a presença de familiares, moradores da comunidade, 
dinamizadores da Biblioteca Comunitária Sol Nascente e do palhaço Benedito, 
morador da comunidade. 

 
 

Visita à ASPA 
 

A visita à ASPA , parceiro do Projeto Rede Brincar na Rocinha, foi muito 
produtiva e divertida para as crianças. Ouvimos atentos o que a Carol, dinamizadora da 
Brinquedoteca Peteca, realiza no seu dia-a-dia com as crianças que freqüentam o local. 
Depois foi a vez das crianças do Reforço Pra Melhor aproveitarem a tarde na 
brinquedoteca. Jogos, fantasias, bonecas, panelinhas, carrinhos, enfim, um mundo de 
brinquedos que fez a alegria de crianças e adultos. 
A visita também teve como propósito, conhecer o funcionamento da ASPA. 

Firmino, delicadamente, nos mostrou todas as dependências da  ASPA. 
Tomamos café e comemos bolo com as crianças da creche.  

Fabiana trocou várias informações com nosso parceiro na rede e saiu satisfeita 
com a possibilidade de diálogo. Assim, a rede vai ficando tecida de gestos que 
valorizam o trabalho dos outros. Fica o convite para uma visita à Biblioteca Sol 
Nascente. 

 
Biblioteca Comunitária Sol Nascente 
 

Os encontros na biblioteca pelo segundo ano consecutivo, do Reforço Escolar 
Pra Melhor, também se fizeram sentir. A tranqüilidade do grupo refletia a tranqüilidade 
que o Santa Marta vem vivenciando. A intimidade com a proposta da biblioteca, 
integrando leitura à arte-educação foram mantidos e novas propostas de trabalho 
nasceram. 



Nossas tardes ao redor dos livros permitiram crianças alongadas sobre almofadas 
e tapetes e o relaxamento bom de quem ouve uma história que embala, fez o ano 
caminhar muito bem. Outras vezes não havia espaço nem para se mexer, tamanha 
quantidade de crianças, mas ali, mesmo em um espaço tão apertadinho, sempre cabia 
mais um.  

Os dois projetos de leitura desenvolvidos durante o ano na biblioteca foram 
“Sapatinhos Mágicos” – Contos de Fadas e “Bonecos”- inspirados em um fantoche de 
dupla personalidade, de nome Natasha ,quando bruxa e Natália, quando fada, que mora 
na biblioteca. Fazer os dois bonecos foi uma delícia. Muito jornal, muita cola, narizes e 
bocas, o cuidado na hora da pintura. Tudo sob orientação de Gilson e Selma, os 
dinamizadores. 

Algumas ações a favor da ampliação do acesso à leitura foram implementadas. 
Uma delas foi a “caixa de histórias Viajantes” que ficava na sala do reforço escolar Pra 
Melhor, com a finalidade de servir aqueles que haviam terminado suas lições, ou 
durante um intervalo entre as aulas. 

Demos início ao empréstimo de livros na biblioteca e, apesar de algumas perdas 
significativas terem ocorrido, entendemos que isso faz parte de um processo de 
aprendizagem, ou melhor, aquele livro passa a morar literalmente com a criança. Como 
disse o Felipe, menino de 6 anos de idade que ficou com um dos livros: “a história que 
eu mais gosto é a Verdadeira História dos Três Porquinhos que eu tenho na minha 
casa.” 
 

 
 Gilson 
 
Amigo e sensível, doce pessoa que amadurece à medida que o tempo vai 

passando e a Biblioteca Sol Nascente se firmando. Se firma porque Gilson ali está de 
coração. 

Gilson homem, lê para todos, organiza o espaço, as atividades, os passeios. 
Gilson menino, ainda perde-se pelo mundo maravilhoso das histórias. Vira 

criança quando discute, mergulhando fundo quando gosta de uma coisa que mora nos 
livros. Flutua em sensações. 

Essa entrega é a prova de que encontros existem. Gilson menino e suas 
lembranças na biblioteca – castigo da escola, Gilson menino e as histórias que dão sono, 
Gilson menino de olhar iluminado quando experimenta tinta, papel, livro. Gilson 
homem quando apresenta os filhos. Gilson homem quando desce ou sobe o morro de 
avental e mala de livros. Gilson homem quando pede atenção para falar e ler.  

 Essa biblioteca é a cara de Gilson; colecionador de todos os materiais 
produzidos ao longo desses anos.   

                            
Creche Mundo Infantil 
 

A primeira parceria do Ciespi no Santa Marta foi a creche Mundo Infantil  lá 
pelos idos do ano 2000. Quando lá cheguei, as portas já estavam abertas, pois outros 
colegas, com outro projeto do Ciespi, ali trabalhavam. Não que eu fosse encontrar as 
portas fechadas  de outro modo. Tenho certeza disso. A experiência de Adriana, diretora 
da creche e Marlene, secretária, tinham como primeira prova de simpatia, a longa subida 
até a Mundo Infantil. 

A chegada na secretaria, era a certeza de um copo d´água gelado ou um 
cafezinho. Marlene e Adriana anotavam coisas em um caderno. Faziam contas, 



explicavam as dificuldades que a creche enfrentava, pediam ajuda. Todo e qualquer tipo 
de ajuda. Quem não pediria, tendo mais de cinqüenta crianças precisando ser 
alimentadas, limpas, protegidas e se possível, acalentadas com alegrias de criança. 

A gente quando gosta, se mistura. Eu fui me misturando àquela rotina da creche, 
gostando de tantas educadoras, Martinha, Andréia, Tia Gina, Cristina, Jô... e das 
crianças que me abraçavam toda vez que eu chegava, em um gesto único e próprio 
delas, reforçando minha permanência. 

Estava alí para organizar uma salinha de leitura. Meu ponto de partida era um 
armário lotado de livros empoeirados. Assim comecei e assim seguiu meu caminho pelo 
Santa Marta. Depois que a biblioteca Comunitária Sol Nascente foi inaugurada, foi a 
nossa vez de retribuir a simpatia . Começamos a levar uma cestinha de guloseimas 
literárias para deliciar as crianças. 

Em 2006 2007, fizemos isso no primeiro semestre, mas nossa boa intenção foi 
tendo de ser interrompida por problemas sérios da creche. 

Adriana e Marlene pararam seus sorrisos e prosas porque as dificuldades 
superaram as boas intenções. A creche estava agonizando. Os poucos recursos que 
mantinham salários, alimentação e infra-estrutura, minguaram a ponto de não permitir 
dar continuidade a algumas ações. A nossa foi uma delas. 

Um processo de reestruturação da creche, principalmente na parte jurídica, 
começou a ser desenvolvido.  

Nós da biblioteca, esperamos rever em breve os sorrisos e as boas – vindas 
daquelas que sempre nos apoiaram. 

 
 

Chegada da Selma 
 

Quando dizemos que o mundo é pequeno é porque sabemos que certas pessoas 
cruzam nossos caminhos e reaparecem depois, ou são conhecidas de conhecidos nossos. 

Com Selma foi assim. Logo no início do funcionamento do projeto no 
Mangueira de Botafogo. Selma era educadora da creche Cantinho da Natureza. Levava 
seu grupo de crianças à biblioteca. Iniciou o contato conosco naquele período. 
Descobrimos que Selma trabalhava ali, mas era moradora do Santa Marta e 
freqüentadora da Missão Batista. Quanta coincidência! 

Ainda neste período, Alexandra Pena, formou um grupo com educadoras das 
creches, com a finalidade de criar um espaço de sensibilização do corpo, incluindo a 
leitura de alguns textos literários e de educação. Promovendo o diálogo sobre questões 
profissionais e pessoais, contribuindo para o auto-conhecimento e para as relações em 
grupo, os encontros deixaram marcas afetivas em todas. Lá estava Selma. 

Os anos se passaram e a Biblioteca Comunitária Sol Nascente, querendo ampliar 
sua atuação na comunidade, pôde incorporar mais um dinamizador. O reencontro com 
Selma já vinha ocorrendo. Tranqüila, foi se aproximando, comparecendo a alguns 
eventos, mostrando-se disponível e interessada. Selma sempre lembrava de uma 
história, de um autor que ela havia lido em seu curso de pedagogia no Pró-Saber.  

Em setembro, começou seu trabalho na biblioteca. Ficou perto de casa, perto da 
profissão escolhida, perto dos quatro filhos, perto da Missão Batista, onde deposita 
amizade e confiança, perto de um ideal melhor para sua comunidade. Bem-vinda. 

 
Em 2007, Selma, aluna de Pedagogia do Pró Saber e estagiária da biblioteca 

escolar do Santo Inácio, veio cheia de idéias, de clareza de sua proposta de trabalho com 



leitura. Assim, decidiu trabalhar a literatura, homenageando a obra de duas autoras: 
Ruth Rocha e Sylvia Orthof.  

Pesquisou a vida e obra das duas, trazendo uma série de informações para as 
crianças. 

 
Palavras de Selma: 

Com o término do Reforço Escolar Prá – Melhor que era nosso parceiro nos 
dois anos anteriores, enfrentei uma baixa freqüência e uma grande rotatividade de 
público. 
No entanto, o empréstimo de livros fluiu bem esse ano, até porque incumbi as próprias 
crianças de lembrarem umas para as outras sobre a responsabilidade com os livros. 
2007 foi um ano de muito trabalho conjunto. Aconteceram duas oficinas na Sol 
Nascente com a presença da equipe de Água Mineral, uma foi a oficina O homem que 
Amava Caixas  com o Gilson e a outra com o palhaço Benedito. 
Junto com a  Biblioteca Padre Ítalo Coelho e dinamizadores deÁgua Mineral visitamos 
em Senador Camará a Biblioteca Quilombo dos Poetas e conhecemos o Binho, que 
montou esse espaço na varanda de sua casa. Aprendi com ele que é necessário 
conhecer bem o acervo para poder indicar e interagir com os nossos usuários. 

 Este ano tive autonomia para dinamizar a Sol Nascente, onde realizei  
     alguns  trabalhos de incentivo a leitura:leitura em grupo, livros e artes,  
    conhecendo autores. Alguns objetivos foram alcançados: No início todos riam  
    quando o outro errava e/ou gaguejava, no final se respeitavam e se ajudavam. 
 

• Jerson tinha muita dificuldade, agora lê com fluência. 
• Utilizamos inúmeros materiais de artes (massinha, guache, lápis de cera, de cor, 

pilot fino e grosso, pincel, com o dedo, papel colorido, etc), toda tarefa partindo 
de histórias lidas na biblioteca.  

• As crianças viam o produto do seu trabalho, viam que também podiam ser 
autoras. 

• Lemos duas autoras: Ruth Rocha e Sylvia Ortoff 
 
 
 
 
 
Livros lidos: 
 
RUTH ROCHA 

1.     Armandinho, o juiz 
2.     A decisão do campeonato 
3.     O jacaré preguiçoso 
4.     Marcelo, martelo, marmelo 
5.     Quem medo de monstro 
6.     O que os olhos não vêem 
7.     Atrás da porta 

 
SYLVIA ORTHOF: 

1.     Os Bichos que Tive 
2.     As Vizinhas de Dona Zefa 
3.     Galo, Galo não me Calo 



4.     Bagunça na Cidade Imperial 
5.     O Rei Preto de Ouro preto 
6.     Vovó viaja e não sai de Casa 
7.     Dona Noite Doidona 

 
                                                     
Tivemos alguns momentos especiais durante o ano de 2007 na Sol Nascente: 

• Entrevista com a escritora Anna Claúdia Ramos. 
• Encontro com Laura, que leu uma linda história sobre a menina e o beija-flor, e 

depois lanchou com a gente. 
• Encontro de Laura e Renata com as mães em um café da manhã literário. 
• Visita da equipe de dinamizadores de Água Mineral. 
• Visita de Mariana, neta de Sylvia Orthof. Lemos, conversamos, ouvimos 

curiosidades sobre sua vó e ainda ganhamos presentes. 
• Realizamos um gostoso bingo natalino de encerramento das atividades. 

 
 
1ª Maratona Da Leitura do Santa Marta 
 

A 1ª Maratona da Leitura do Santa Marta foi inspirada nas maratonas da leitura 
que aconteceram em Água Mineral. A proposta, aberta a toda comunidade foi um meio 
de ampliarmos a visão sobre a importância da leitura desenvolvida no trabalho 
sistemático da Biblioteca Comunitária Sol Nascente e nas outras bibliotecas 
comunitárias, parceiras e integrantes do Projeto Rede Brincar e Aprender. 

Outro importante aspecto da Maratona foi o trabalho em rede que se estabeleceu. 
Para a realização de um evento desse porte, foi necessário agregarmos parceiros da 
comunidade e fora dela, mobilizados pela idéia de reunirmos cultura e educação, 
independente de religião, política, interesses. Dessa forma, foi possível mostrar 
inúmeras produções e percursos feitos por pessoas do Santa Marta. A leitura fez parte 
de todas as oficinas oferecidas ao público. Um público que ultrapassou 150 pessoas e 
confraternizou com alegria o grande encontro. 

A maratona só deu certo porque um dos parceiros institucionais, a UNAPE, há 
vinte e seis anos trabalhando com educação infantil na comunidade e, parceira da 
biblioteca, se encantou com a idéia e “batizou” o evento junto a outros parceiros da 
comunidade. 

Gilson, dinamizador da biblioteca, e isso justifica o termo dinamizador, foi 
responsável por uma série de outros contatos para possibilitar a utilização do espaço 
previsto, dentre outras coisas que remetem ao papel de quem dinamiza, cria dinâmicas 
de funcionamento e movimento. 
 

A 1ª Maratona da Leitura do Santa Marta teve destaque na mídia. A colunista 
Anna Ramalho, do Jornal do Brasil, escreveu em 28 de setembro um box com título 
Palavra Plural. “Na onda da Bienal, a Favela Santa Marta, em Botafogo, sedia este fim 
de semana sua 1ª Maratona de leitura. A realização é uma parceria entre a comunidade e 
o Centro Internacional de Estudos e Pesquisas sobre a Infância.” 

Furnas Centrais Elétricas apoiou a maratona, fornecendo 150 caixinhas de 
lanche para as crianças, que após quatro horas circulando entre as oficinas, ouvindo 
poesias e o coral do Grupo Eco, dançando com a Ciranda das Cores; a fome veio.  
 
As instituições parceiras da Maratona foram: 



 
• Biblioteca Comunitária Sol Nascente – Santa Marta 
• Biblioteca Comunitária Padre Ítalo Coelho - Tabajaras 
• Biblioteca Comunitária Alcino José de Lemos – Água Mineral 
• Missão Batista - Santa Marta 
• Unape – Santa Marta 
• Ponsa – Santa Marta 
• Grupo Cênico Musical – Santa Marta 
• GRES Mocidade Unida do 
       Santa Marta 
• Sala de leitura Nélida Pinon – Santa Marta 
• Associação de Moradores do Santa Marta 
• Ponto de Cultura da Rocinha 
• Furnas – Centrais Elétricas 
 

 
O Quê Fazemos Juntos 

 
Malas de Leitura nas bibliotecas 
 

As malas de leitura surgiram no Santa Marta e no Mangueira de Botafogo 
inspiradas na experiência do Nação Erê em Recife; integrante do Programa Prazer em 
Ler.  

Foram batizadas pela equipe de dinamizadores de Santa Mala e Mala Rica e 
seguiram viagem pelas duas comunidades chegando a lugares e pessoas de uma mesma 
família. Novidade que surpreendeu, encantou e que faz fila a espera de repetir 
momentos de contemplação dos livros e leitura familiar, como assim chamamos. É com 
palavras de Selma, dinamizadora da Biblioteca Comunitária Sol Nascente, que fica clara 
a dimensão que uma mala com livros pode atingir, ampliando a função e divulgando a 
biblioteca em mares nunca dantes navegados.  

O início da Santa Mala em meados de abril, consistiu em levar cerca de 30 
livros na casa da criança escolhida permanecendo por 2/3 semanas. A princípio os 
livros seriam escolhidos pela equipe, depois a própria criança começou a escolher 
metade desse acervo. Em 8 meses, 10 famílias foram contempladas com o projeto. 
Todas, sem exceção amaram receber a mala e gostariam de recebê-la novamente. A 
minha felicidade é que algumas famílias participaram da leitura, valorizando o 
trabalho da biblioteca e o convívio familiar. Infelizmente alguns pais resistem a esse 
trabalho, mas mesmo assim o êxito da “Santa Mala” foi visível. Selma 

Vale ressaltar aqui, que durante o período de entrevistas do Projeto Elos na 
Rede, um dos encontros realizados no Santa Marta, contou com a participação exclusiva 
de mulheres-mães que haviam permanecido com a mala em suas casas. 

 
Quando fomos à Pernambuco em dezembro de 2006, conhecemos em uma das 

instituições a caixa de leitura. Essa caixa era recheada com livros e passeava pelas 
casas das crianças unindo várias gerações entorno das histórias. Voltando ao Rio 
percebemos que essa seria uma possibilidade de ampliar nosso número de leitores e 
fazer uma aproximação com as famílias estreitando laços antigos. A mala chegou assim 
comum, uma mala anônima, mas se tornou a “Mala Rica” nome escolhido pelas 



crianças através de votação, mas ainda tinha cara de mala de viagem comum. 
Decorada e forrada com retalhos de pano de chita sua imagem em cores transformou a 
viagem. Agora mala de sonhos, miragens, fantasias, bruxas, poesias... Mala Rica é 
popular, disputada pelas crianças que a cada quinze dias, cruzam os dedos numa 
disputa de sorte quando o sorteio acontece. Escolhem seus livros favoritos e outros de 
curiosidade, carregam a mala pra casa com cara de felicidade.    Depois que a mala 
chegou todos entramos numa viagem, crianças, pais, avós e nós. Algumas crianças não 
devolvem no prazo e pedem prorrogação. A criançada que espera toma conta do 
sorteado e a cada hora que passo recebo um relatório completo de como está Mala 
Rica na casa visitada. Entrando nas casas para levar e buscar a mala as famílias me 
recebem com carinho, oferecem comida, café, mostram fotos antigas, conversam sobre 
mil coisas enquanto faço o questionário da estadia da mala. Nessa hora vira festa vem 
todo mundo pra sala como se eu fosse visita importante.   
 
  Alguns pais vêm perguntar: Quando que essa mala vai voltar? Não agüento 
mais ouvir meu filho perguntar. 

Uma mãe não entendeu direito a informação de que a mala era itinerante, 
achou que era um presente e queria levar Mala Rica pro Ceará. 

Uma criança escondeu a mala embaixo da cama, não leu um livro se quer e a 
mãe nem sabia onde achar, mas me disse que cuidou com carinho pra ninguém 
estragar. 

A Mala Rica é esperada como um trem do interior com dia e hora marcados e 
que pra não perder ninguém desatenta. Muito querida e famosa não perde seu lugar 
entre bolas, pipas, bonecas, peões e até do imponente computador. 

 
Gabriela 
 

 
 Encontro com Autor 

 
 
Maurício Veneza, ilustrador e escritor de livros infantis, foi o convidado deste 

ano na biblioteca, para falar e mostrar seu trabalho. 
Pessoa simples, afável, contou como o desenho era prática cotidiana quando era 

criança. Ao virar profissão, precisou estudar, experimentar novas técnicas e por em 
prática suas idéias. 

Maurício fez um grande desenho, sem revelar a surpresa. As crianças iam 
acompanhando o traçado e iam dizendo com o quê que aquilo se parecia. No final: 

- Uma bruxa! 
- Caramba, como ele desenha bem. 
- Rapidinho, né? 
Ainda nesse dia, Maurício autografou 50 exemplares do livro “Espere, que eu 

vou contar como foi...”, ilustrado por ele e escrito por Georgina Martins. Os livros 
foram doados pela madrinha da biblioteca, a escritora Anna Claudia Ramos. 

Maurício também deixou de presente para a biblioteca, outros livros seus, 
marcando sua gentil presença. 

 
O Encontro com Autor em 2007, nos emocionou muito. A neta da fada madrinha 

da literatura infantil, Sylvia Orthof, visitou as bibliotecas Padre Ítalo Coelho e Sol 
Nascente, levando leveza e livros de presente. Uma delicadeza só. 



Seu nome? Mariana. Como chegou? Amiga de Alexandra no grupo de estudos 
que freqüentam na Puc. 

Mariana nos contou que sua avó Sylvia era uma mulher muitíssimo ocupada. 
Sempre a frente de seu tempo. Entre seu grupo de teatro e os livros que escrevia, 
sobrava pouco tempo para a família. 

Perguntamos: 
- Então você não passou sua infância sentada no colo da vovó Sylvia, ouvindo 

histórias? 
- Não, disse Mariana. Infelizmente não. 
Sabemos que o coração de Sylvia Orthof era tão grande, que virou avó de todas 

as crianças com seus livros. 
Mariana, é claro, leu todos os livros e descobriu recentemente, textos inéditos da 

vovó Sylvia que serão com certeza editados mais cedo ou mais tarde. Oba! 
 
Outra convidada para um bate – papo e leitura de seus livros na Biblioteca 

Comunitária Padre Ítalo Coelho e na 1ª Maratona da Leitura do Santa Marta, foi Paula 
Sandroni. Dona de uma fala ágil, clara, deixou as crianças entretidas o tempo todo. 

Como presente pela sua visita, as crianças e Gabriela, enfeitaram a biblioteca 
com desenhos de animais, em alusão ao seu livro “Os Bichos lá de Casa”. 

 
 
 
 
 
Passeios Culturais em 2007: 
 

Foram muitos os passeios este ano. Integrando em vários momentos as equipes de 
dinamizadores das duas bibliotecas e as crianças das duas comunidades, porque afinal 
são vizinhas, conhecemos iniciativas e lugares voltados para a literatura, a arte e o ar 
livre. 
 
Museu do Índio; 
MAC - Museu de Arte Contemporânea (Niterói); 

      MAM - Salão do Livro; 
      Museu de Arte Moderna com a instalação “Arte para Crianças”; 
      Furnas –  Grupo”Os Tapetes Contadores de Histórias”; 
      Furnas – teatro com música ao vivo feito pelos funcionários da empresa; 

 Furnas – Exposições Reservatório de idéias e SP Arte; 
      Piquenique na Quinta da Boa Vista; 
      Parque Lage; 

   
 

 Desdobramentos que transformam 
 
Os desdobramentos do Projeto Rede Brincar e Aprender no âmbito das 

bibliotecas e da formação do leitor, vem ocorrendo por meio de outro projeto: o 
Bibliotecas Comunitárias – Transformando Espaços. 

Cabe ressaltar aqui, que ambos se consolidam a partir de um intercâmbio 
constante entre as pessoas que atuam nas bibliotecas envolvidas. A fusão dos projetos, 



como processo de integração, resulta na ampliação de conhecimentos e práticas, dando 
forma a uma rede de dinamizadores/mediadores de leitura, assim como de uma rede de 
bibliotecas comunitárias. 

Porta vozes de uma experiência mais consolidada ao longo dos anos, Gabriela e 
Gilson participam, integrando seu discurso e prática àqueles que estão chegando, ou 
freqüentando um curso. A troca se dá ao inverso também. Enxergar no outro, o que 
fazemos, ou o que ainda não havíamos pensado, faz crescer de significados esse 
caminhar. 

Em Água Mineral esta vem sendo a tônica junto aos dinamizadores da 
Biblioteca Comunitária Alcino José de Lemos. Estamos juntos em três bibliotecas 
diferentes.  

Foi dentro desta perspectiva, que este ano fizemos um passeio à FLIP. 
A FLIP é um grande evento literário que ocorre uma vez por ano, na cidade de 

Parati, reunindo escritores de várias partes do mundo, realizando a céu aberto oficinas 
literárias, dando visibilidade a poetas de rua, reunindo pessoas que trabalham neste 
universo do livro e da leitura. 

Unindo os elementos necessários para unirmos pessoas, vamos avançando nessa 
concepção de bibliotecas vivas, transformadoras. 

 
 
 
 
 

 
Intercâmbios : Rede Brincar e Aprender/Transformando 

Espaços 
                           Olinda – CCFL/Bagulhadores do Mió 

 
 

Dando continuidade a nossa rede de dinamizadores/mediadores de leitura, 
fizemos em 2007 uma pequena viagem a São Paulo, através do Projeto Bibliotecas 
Comunitárias Transformando Espaços, onde visitamos o Museu da Língua Portuguesa. 
 
“Fizemos juntos também a viagem a São Paulo para visitarmos o Museu da Língua 
Portuguesa. Foi tudo de bom, maravilhoso. Pude conhecer o trabalho fantástico de 
Clarice Linspector, com seus belos poemas, um mais lindo que o outro. Vi o quanto o 
meu idioma é conhecido no mundo, estando nos 5 continentes e que felicidade encontrar 
a foto da minha comunidade representando uma linguagem.” Selma 

     Com o apoio do Grupo Lorentzen e do prêmio Os Melhores Programas de 
Incentivo a Leitura de todo o Brasil, parte da equipe do Projeto Rede Brincar e 
Aprender foi à Olinda com o objetivo de estabelecermos um intercâmbio com parceiros 
institucionais. Trocas muito importante e ricas ao lado de Cida do Centro de Cultura 
Luiz Freire e Anna do Bagulhadores do Mio; pessoas de coração largo e donas de 
grande experiência no campo de ações sociais, tendo a leitura como um dos focos 
principais de seus trabalhos. 

  Para que o intercâmbio fosse mais dinâmico e como forma de apresentar o 
Ciespi, propusemos três oficinas diferentes:  

1) Oficina para a equipe do Centro Luiz Freire e Bagulhadores do Mió.  



Título e temática: "Como as coisas funcionam", que foi sobre os modos de 
operacionalizar o cotidiano em Ong's. Objetivamos a troca de experiências 
(dificuldades e alternativas potenciais) por meio de uma dinâmica lúdica que 
construímos para esse momento. Sugerimos que fosse na sede do Centro; 

2) Oficina para educadores de creches e escolas. No caso, a Kermógenes Dias 
em Caruaru. 

Título e temática: “Sinta com a Mente – Pense com os Sentidos”. Levamos um 
brinquedo criado por um dos projetos do Ciespi e uma mala surpresa. Ambos 
foram utilizados como provocadores de sentidos que servirão como reflexão e 
diálogo sobre o quotidiano dos educadores.  

3) Oficina para dois grupos de crianças. 

Título e temática: “Brincar e Aprender – um jeito de viver”, na Kermógenes 
dias em Caruaru.   

 Levamos um brinquedo criado por um dos projetos do CIESPI e uma mala 
surpresa repleta de livros. Ambos foram utilizados como provocadores de diversão. 
 
 
BLOCO DE CARNAVAL “CAIU NA REDE SAI BRINCANDO” 
 
       Em 2006 fui diretora de alas das crianças nos G.R.E.S.M. Golfinhos da 
Guanabara e G.R.E.S. Unidos da Villa Rica a pedido das próprias crianças. Foi muito 
interessante, bonito, porém muito trabalhoso e exigia muito do meu tempo, então foi 
meu único ano. As crianças continuavam pedindo minha participação e resolvi buscar 
outra solução. Que tal um bloco de carnaval? Com o consentimento da criançada 
começaram os preparativos. Paulo Bravanella nosso professor de violão organizou a 
confecção dos instrumentos da bateria feitos de material reciclado: garrafas, latas, 
caixas, grãos, barbante, pedaços de madeira... Organizei a confecção de fantasias 
utilizando camisetas das próprias crianças, tecidos, plumas e penas doadas por Dito 
(diretor de carnaval da Unidos de Villa Rica). Além de utilizarmos muitos acessórios 
do nosso armário de fantasias. 

 Recebemos ainda a visita ilustre dos bonecões do Santa Marta trazidos por 
Gilson. Depois de uma semana de criação pudemos finalmente desfilar pela Ladeira 
dos Tabajaras, ruas e becos em cada extremo da comunidade. A alegria contagiou a 
criançada e os moradores que passavam e outros que abriam suas janelas. Muito 
confete, serpentina, batucada e marchinhas de carnaval embalaram nossa tarde de 
folia. Brotando dos livros a fantasia das histórias se tornou real. 
Gabriela 
 
UNAPE Anchieta 
 

A Biblioteca Comunitária Sol Nascente vem estabelecendo parcerias com 
instituições da comunidade que realizam atividades com crianças, com o objetivo de 
fortalecer esses vínculos e promover o contato com a leitura. 

Iniciamos a parceria com a UNAPE Anchieta em Maio de 2007, com a proposta 
de desenvolver um trabalho de formação de leitores e disseminação da literatura infantil 



para as cinco turmas da creche. Gilson, um dos dinamizadores da Biblioteca, assumiu 
esse trabalho e semanalmente encontrou as crianças na biblioteca da creche, contando 
histórias e realizando atividades relacionadas ao tema dos livros. Procuramos adequar a 
literatura à faixa etária das crianças, levando livros que elas ainda não conheciam e que 
fossem considerados de alta qualidade.  

Percebemos que mesmo as crianças menores têm conhecimento de livros de 
histórias, já que esse é um ponto muito valorizado pela coordenação da instituição. 
Lemos e brincamos muito com o corpo e com a imaginação, nos transformando em 
bichos, mágicos, heróis, príncipes e princesas, brincando de telefone sem fio. Tivemos 
muitos momentos de estimulo ao manuseio dos livros pelas crianças, o que causou um 
grande prazer em tocar, “ler” e trocar com os amigos.  
 
“Eca, que história fedorenta!”, Alex, 3 anos e meio. 
 
“Nem quero ver a fera”, Kauã, tampando o rosto com as mãos. 
 
O primeiro dia de Gilson 
 

No primeiro dia, 29/05, que eu fui pra UNAPE contar histórias com meu 
AVENTAL TODO COLORIDO E CHEIO DE BOLSOS E MINHA MALA TODA 
ENFEITADA, logo me surpreendi com a recepção das educadoras da UNAPE e com o 
carinho que fui recebido pelas crianças todas curiosas, querendo saber quem era 
aquele cara todo enfeitado com uma mala muito interessante. (Rsrsrsrsrsr). Confesso 
que senti aquele velho friozinho na barriga, mas depois foi tudo bem. Fui conversando 
com as crianças pra nos conhecermos melhor e depois li o livro do “Qua quá”. 
Confesso que fiquei muito entusiasmado com a recepção das crianças e fiquei muito 
encantado quando uma menininha de quatro anos, a Raíssa, me pediu pra ler um livro 
que só tinha figuras: ela pegou o livro e contou, muito tranquila, a história de uma 
princesa: ELA (rsrsrsrsr). 
 

Ao longo do processo, observamos a necessidade de realizar um trabalho 
específico com as educadoras, podendo proporcionar momentos de encontro com a 
leitura, para que elas compreendam que não é necessária uma postura rígida de silêncio 
e atenção para esta atividade e sim que as histórias estimulam a criatividade e que as 
crianças vivem essas sensações no corpo de forma muito viva e precisam se expressar.  

 
Doações que ajudam nosso trabalho 
 
Em 2007, algumas doações foram feitas a partir de contatos com o Ciespi e de 

Gabriela, dinamizadora da Biblioteca Comunitária Padre Ítalo Coelho. 
A primeira foi uma câmera digital doada por um grupo de estudantes do MYT, 

que pela segunda vez esteve no Brasil e no Ciespi, para realização de um intercâmbio de 
idéias que possibilitem ações futuras entre a universidade e o centro de pesquisas. A 
Câmera ficou na Biblioteca Comunitária Padre Ítalo Coelho. 

Outra doação importante foi realizada pela Fundação Bradesco, que doou três 
computadores usados, mas em bom estado de conservação, para a Biblioteca 
Comunitária Padre Ítalo Coelho. 

Por último, a Cultura Inglesa de Botafogo, após ter realizado uma campanha de 
doação de livros de literatura infantil em várias de suas unidades na zona sul do Rio, 



entrou em contato com Gabriela, pelo fato de conhecerem seu trabalho com leitura e 
biblioteca  na comunidade onde mora, e fizeram uma doação de aproximadamente 2.000 
títulos. 

Foram tantos livros, que conseguimos organizar uma doação mais ampla, 
contemplando ainda as bibliotecas do Santa Marta, de Água Mineral e o parceiro do 
Prazer em Ler, CECON.  

 

Fim de ano no Centro Comunitário Padre Ítalo Coelho 

O centro comunitário Padre Ítalo Coelho foi e continua sendo referência para 
várias gerações de pessoas que moram no Mangueira de Botafogo/Tabajaras. 

Em 2007, percebemos que o trabalho da biblioteca estava de certa maneira, 
integrado a algumas outras iniciativas do centro, como o reforço escolar e a aula de 
dança de salão. Integrado pelo fato de trabalhar com as mesmas crianças e adolescentes, 
freqüentadores das outras atividades oferecidas. 

Quando decidimos realizar uma comemoração de final de ano, reunimos outros 
profissionais do centro, a fim de organizarmos e mostrarmos para as famílias, o 
envolvimento das crianças nas atividades variadas. 

A biblioteca recebeu um presente nos últimos meses do ano: Lúcia, ex integrante 
do Grupo de Educadoras, organizado por Alexandra em 2004, nos procurou com a idéia 
de montar uma peça de teatro com as crianças. “Os Saltimbancos” de Chico Buarque. E 
assim foi. Arregaçou as mangas, juntou-se a Gabriela e os ensaios começaram, deixando 
as crianças radiantes. 

Somada a apresentação da peça, a leitura de poesias escritas durante o reforço 
escolar e a apresentação de dança de salão, além do bingo natalino, encerraram o ano 
com um a alegria necessária às crianças.  

 

Tapete de Histórias 
 

Vicente Barros, professor de Design da Puc-Rio e integrante da equipe do 
Projeto Rede Brincar e Aprender, esteve durante 4 meses realizando uma oficina que 
parte da fala, da prática, das palavras que são ditas, escritas e vivenciadas por uma 
pessoa ou grupo participante , dando forma a um objeto-lúdico-pedagógico. 

A experiência já vivenciada anteriormente pelos dinamizadores da rede, 
ampliou-se em 2007 para Água Mineral.   

O objeto final, materializado e fruto desta vivência, é um tapete de histórias, 
composto por almofadas circulares, de tamanhos e cores variadas. Um objeto único, de 
grande utilidade para acomodar grupos de crianças em lugares variados e fazê-las 
manusearem e lerem livros.  

O tapete de historias ficou tão bonito que decidimos reproduzi-lo para servir de 
apoio as atividades das bibliotecas do Santa Marta e do Mangueira de Botafogo e do 
Centro de Cultura Lúdica da Rocinha. 
 

Publicações 

Nós . A Revolução de Cada Dia - Uma publicação Ciespi / PUC-Rio, 2007 



“Esse livro é fruto de um processo de criação individual e coletivo de um grupo de sete 
jovens provenientes de segmentos bastante diversos da sociedade carioca, entre 15 e 27 
anos de idade. O livro apresenta as trajetórias destes jovens, focalizando sua 
participação em diferentes grupos, movimentos e projetos comprometidos com a luta 
por justiça social e cidadania.” 

Gabriela, foi uma das jovens convidadas a fazer parte desse processo de 
“releitura” de sua trajetória, para depois colocá-la em palavras no livro Nós acompanha 
o Projeto Rede Brincar e Aprender desde o seu início, em 2002.  

...Participei desde a infância de projetos sociais na minha comunidade e na 
adolescência percebi que estava realmente enredada por este tipo de iniciativa. 
Comecei a me interessar por educação porque sempre achei que este seria o caminho 
para a mudança. A educação estava dentro de mim e eu ainda não havia percebido ou 
aceitado totalmente. Tentei fugir trabalhando em outras áreas e depois finalmente 
aceitei que esta era minha missão. Ser uma arte-educadora, contadora de histórias, 
dinamizadora de biblioteca, tia ou qualquer destas funções me deixa muito honrada. 
Vejo com carinho toda e qualquer função ligada à educação e às crianças, 
principalmente. 

As crianças me ensinam a cada dia. A verdade, a sinceridade, a lealdade, a 
simplicidade, tudo isto está na criança.... p. 25  

Prazer em Ler – Volume 2 - Uma publicação Instituto C&A e CENPEC 

“O material escrito que o leitor, participante direto ou não do programa Prazer em Ler, 
agora recebe é a continuação da escuta e da fala de pensadores, escritores, educadores e 
agentes culturais e sociaias sobre aspectos envolvidos na questão da leitura.... 

Nessa pespectiva, esta nova publicação, de apoio aos educadores/mediadoresdo 
programa Prazer em Ler, avança e traz, para nossa leitura, ampliação da conversa, 
discussão e encaminhamento de práticas, algumas noções básicas sobre a mediação, o 
mediador e as relaçõpes entre o ler e o escrever....” p. 12 

É assim que Gilson, mediador/dinamizador da Biblioteca Comunitária Sol Nascente é 
reconhecido e visto, ao longo do projeto, em seu processo de (re)descoberta da leitura 
em uma função ampliada: a de disseminador da mesma na comunidade onde vive. Nas 
palvras de Isabella, coordenadora do projeto: 

Gilson, mediador de leitura, nascido e criado no Santa, conhece todos e impõe um 
respeito enorme quando é chegada a hora da leitura de uma história. O elo com as 
crianças vem se estendendo para a leitura de livros enão passa despercebido pelas 
escadarias da comunidade. 

Os pequenos cobram sua presença na biblioteca...Leitura de histórias, criação de 
histórias, continuação de um capítulo de um livro, desses que fariam medo nas crianças 
devido ao seu tamanho, mas que alí é sorvido devagarzinho, com gostinho de quero 
mais... Tudo isso habita o cotidiano da Sol Nascente... p. 107 



 
 
 

Sistematização 
 
Livro – Elo 
 

Em 2006, reunimos parceiros comunitários, dinamizadores, equipe CIESPI, 
colaboradores do projeto, através de oficinas facilitadoras, para o desencadeamento do 
processo de reflexão e organização do material acumulado ao longo de 4 anos, 
objetivando a elaboração de um livro que denominamos “Livro-Elo”.  

Remexer os momentos de grandes significados para o Rede Brincar e para cada 
um de nós era permitir interfaces, aparecidas graças ao sensível e intenso trabalho de 
nossa facilitadora, Sonia Travassos. 

Poesias, textos escritos, frases, cartas, relaxamentos e cirandas sintonizaram 
nossas reflexões e, desses encontros, permitiram a costura dos pontos comuns à rede. 
Visualizamos os eixos que embasam nossas ações, definimos o termo rede, entendendo 
sua profundidade, buscamos, com o relato dos presentes, exemplificar nossa prática 
sensível, colorida, rica em detalhes, trabalhosa e amiga. 
 
Elos na Rede 
 

 O projeto de Pesquisa Elos na Rede teve início em 2007, investigando as 
práticas desenvolvidas pelo Projeto Rede Brincar e Aprender ao longo desses 5 anos. 

A pedido do Instituto C&A, a pesquisa teve como objetivo investigar o elo , o 
entre, a relação ; uma noção viva,  móvel e fronteiriça, que produz crianças, jogos , 
histórias, memórias, amizades, afetos, em uma relação produtora de termos 
(subjetividades e mundo) existentes nos quatro campos que compõem a rede. 

A pesquisa Elos na Rede  buscou nas práticas do Projeto Rede Brincar e 
Aprender, visualizar como o ler e o Brincar foram dispositivos para a ampliação de 
oportunidades na criação de Elos. 

 
 

Informações gerais 
  

 
Registros áudio-visuais 
 

No ano de 2006 e 2007, diferentes grupos procuraram a coordenação do projeto 
para filmagem e veiculação de material que divulgasse as ações desenvolvidas.   

 
           O Rio, a Cidade, da MultiRio, veiculou, no mês de outubro, o DVD do projeto 
através do programa  História dos Brinquedos e Brincadeiras. 
 
 Programa Atualidades –Rádio MEC- tema sobre a Semana Nacional do Livro e 
da Biblioteca. O programa apresentado por Amaury Santos, reuniu quatro especialistas 
em literatura infantil e juvenil para participarem do programa: Marisa Borba (FNLIJ), 
Ninfa Parreiras (FNLIJ), Isabella Massa (CIESPI), Adriana Cruz (Biblioteca Livros e 
Trilhos da Central do Brasil). 



       Participação em seminários, eventos e cursos 
 

A coordenação do projeto esteve representada nos seguintes seminários, eventos e 
cursos: 

 
• II Seminário do Horto / Jardim Botânico-RJ: Um Direito Historicamente 

Conquistado; promovido pela AMAHOR (Associação de Moradores e amigos 
do Horto); realizado no Rio de Janeiro em julho de  2006. 

• I Encontro de Educação e Tradição Oral do Rio de Janeiro; promovido pela 
Ação Griô Nacional (www.graosdeluzegrio.org.br); realizado em Vassouras 25, 26 
e 27 de maio de 2007.  

• Palestra: Memória Histórica do Jardim Botânico; promovido pelo   
Jardim Botânico do Rio de Janeiro; realizado no dia 5 de junho de 2007. 

• Seminário A Brinquedoteca e as muitas possibilidades do Brincar; promovido 
pelo CAMPO (Centro de Assessoria ao Movimento Popular); realizado nos dias 
9 e 10 de julho de 2007.  

• Encontro Regional dos Pontos de Cultura RJ e ES; promovido pelo Fórum dos 
Pontos de Cultura do Rio de Janeiro com o apoio do MINC/RJ e Prefeitura de 
Nova Iguaçu; realizado no SESI de Nova Iguaçu/RJ em 3, 4 e 5 de agosto de 
2007.  

• I Encontro Nacional de Educadores de Museus e Centros Culturais, promovido 
pela Rede de Educadores em Museus (REM) com a apoio do Departamento de 
Museus e Centro Culturais do IPHAN, realizado no Rio de Janeiro em 17 e 18 
de setembro de 2007. 

• Rio Aberto no Rio de Janeiro: 30 anos de vida em movimento; oficina: A 
inteligência do corpo: uma viagem através dos centros de energia com Maria 
Adela Palcos; oficina corpo e movimento com Graciela Figueroa; promovido 
pelo Sistema Rio Aberto-RJ; realizado no Rio de Janeiro em setembro de 2007 

• TEIA Cultural 2007- Encontro Nacional de Pontos de Cultura; promovido pelo 
Ministério da Cultura através do programa Cultura Viva; realizado em Belo 
Horizonte/MG em novembro de 2007. 

• 4º, 5º e 6º Encontros de Formação dos Educadores Mediadores – Programa 
Prazer em Ler – 27 a 30 de novembro de 2007; 

• Encontro Hispano – Latino – Americano – Prazer em Ler – 27 de agosto de 
2007; 

• I Encontro de Editores de Livros Infantis e Juvenis – Fundação Nacional do 
Livro Infantil e Juvenil – 17 e 18 de outubro de 2007; 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Prêmios  
 

• 1º lugar no 11º Concurso FNLIJ – Os Melhores Programas de Incentivo a 
Leitura junto a Crianças e Jovens de Todo o Brasil – provou que a direção 
metodológica do projeto Rede Brincar e Aprender, assim como a concepção das 
bibliotecas implantadas pelo projeto Bibliotecas Comunitárias – Transformando 
Espaços segue um padrão de qualidade reconhecido pela Fundação Nacional do 
Livro Infantil e Juvenil; representante no Brasil do IBBY (Internacional 
Boarding Book for Young People).  

• Prêmio Escola Viva – concedido em 2007 pelo Programa Escola Viva do 
Ministério da Cultura ao Ponto de Cultura Centro de Cultura e Educação Lúdica 
da Rocinha, que tem como ponto de partida a Brinquedoteca Peteca da Rocinha. 

 
 
 

 
Considerações Finais 

 
Quando mais um ano se passa, o que dele extraímos de importante, de diferente, 

de avanço no conjunto de ações e relações que travamos? Devemos sempre considerar o 
término de certas etapas e início de outras? Questões como essas vêm permeando os 
pensamentos da equipe do projeto Rede Brincar e Aprender, que hoje tem braços mais 
longos, com desdobramentos em outros projetos e a partir dos movimentos que os 
jovens dinamizadores vão seguindo, com os estudos, com outras possibilidades de 
trabalho, enfim caminhos do amadurecimento e das necessidades da vida.  

Foram muitas aproximações e trocas, e essa dinâmica dá corpo à Rede. Dentre 
todos, aqueles que ficaram trouxeram e encontraram, ora uma palavra amiga, ora a 
vontade de fazer junto, ora a abertura para aprender e ensinar ao mesmo tempo. 
Sobretudo,  porque somos todos aprendizes nessa história que se constrói entre 
parcerias, crianças, adultos, risos, leituras e brincadeiras. 

Fica cada vez mais claro o rumo escolhido dentro do projeto de bibliotecas e 
brinquedotecas que compõem essa Rede: são as pessoas que importam. São as pessoas 
que se encontram e sustentam um ideal de transformações em seus locais de moradia e 
ou trabalho. 


