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Como propor o movimento Tapori aos outros?

Caroline Blanchard compartilha suas experiencias.Você também pode encontrar o artigo na página web
de Tapori ou perguntar à equipe do Secretariado Internacional de Tapori.

“Não cabe a menor dúvida de que sou uma apaixonada pelo espírito de TAPORI.
Gosto de permitir o encontro entre meninos e meninas de lugares que normalmente
não se encontrariam e convida-los a superar seus preconceitos. Gosto de faze-los
sensíveis em relação à injustiça e fomentar o compromisso, tudo através dos jogos, da
criatividade e das histórias reais de valentia. Para ser honesta, devo admitir que nunca
tenho animado um grupo TAPORI. Simplesmente tenho usado muito as ferramentas
de Tapori, em diferentes lugares e sempre resultando em lindas e significativas
criações! Desta forma conto com várias “estratégias”, que vou compartilhar tentando
animar vocês também para usar seus talentos e abrir os corações e as mentes dos
meninos e meninas.

 Como eu mesma tenho filhos, muitas
vezes tenho simpatia pelos professores. O
dia 17 de outubro é o começo do ano
escolar (em alguns países). Quando vejo
que uma ou outra professora é sensível às
injustiças e às causas defendidas por
Tapori, compartilho com elas o documento
Pedagógico “17 de outubro” (que existe
somente em francês) ou uma Carta Tapori
ou um Mini Livro.
Então eu conto sobre este Dia Mundial para
a Erradicação da Pobreza Extrema. Digo o
importante que é, e que ele é uma
oportunidade se mobilizar publicamente.
Algumas vezes os professores são
receptivos e ficam entusiasmados. Então é
possível realizar uma atividade, com as
propostas Tapori ou do Documento
Pedagógico. Assim, fico a disposição para
prepara-lo e fazer a vivência com as
crianças . 

 Visito a página web de Tapori para encontrar
testemunhos sobre o que está sendo feito em
outros países do mundo e então conto para
as crianças.
Se a atividade funciona bem, posso sugerir
para a professora que continue no Dia dos
Direitos das Crianças no mês de novembro.
Geralmente tento durante todo o ano escolar,
propor ações pontuais ou algum projeto.
Dependendo da professora, fico mais ou
menos envolvida no processo. Uma vez, uma
professora organizou um encontro com as
suas colegas com o tema do documento
Pedagógico, ela estava tão animada que
contagiou toda a escola e o dia 17 de outubro
desse ano foi celebrado com pompa.

Caroline Blanchard e as  crianças de Yaundé, Camarões.

Caroline Blanchard

Em primeiro lugar estão as escolas.

Pintura realizada para o dia 17 de outubro de 2016 pelos meninos e meninas do Jardim do Liceu Francês de Yaundé (Camarões).



Ilustración: Maureen Bastian
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Porém não é somente as escolas e o documento pedagógico!

Estou convencida de que o compromisso
como adultos, quase sempre vem das
experiências vividas na infância, pois
gostaria que no futuro, o maior número
possível de adultos ficasse comprometido
com a construção de um mundo que não
tenha lugar para a extrema pobreza, e por
este motivo hoje estou tentando  
sensibilizá-los. Acredito profundamente que
as histórias reais permitem fazer com que as
crianças reflitam, como as que vêm nos

Mini Livros, por exemplo. Outras vezes convido
um amigo comprometido com as pessoas nas
cadeias, com as crianças que dormem na rua,
para participar de um grupo de ajuda ou
catequese. Depois tem um diálogo ou um
debate e podemos também convidar as
meninas e meninos para realizar uma atividade
criativa, que seja inspirada nas ferramentas
Tapori e ir assim, além de uma reflexão.

Os animadores de Yaundé. As  crianças de Yaundé com os cubos da paz.

Utilizei, por exemplo, os “Cubos da Paz”, propostos numa Carta Tapori, tanto num centro para
crianças que dormiam na rua em Yaundé, como num orfanato com as crianças de um meio mais
apropriado. Nesse momento vivia em Camarões, um país perto da República Centro Africana,
correndo risco de guerra. Neste contexto, buscar como construir a paz, falar de paz ou convidar as
crianças para serem criadores da paz, era um tema atual. Porém também foi uma forma de lutar
contra a violência em alguns bairros, ou contra os gestos de agressividade na escola. Os
testemunhos, como os da história da República Centro Africana, justamente com as suas ideias para
construir a paz, têm sido ferramentas muito importantes para poder aprofundar o tema em várias
sessões.

Penso que as ferramentas propostas por Tapori podem ser adaptadas a todas as realidades, tanto
no contexto escolar, como fora dele. Sempre me permitiram realizar  atividades muito bonitas com
poucos meios... Porém precisamos pelo menos de uma impressora! De todas as formas, não deixar
de consultar os exemplares anteriores da Carta Tapori, quando precisarem trabalhar um tema
específico.

Podemos ir a outros lugares com as ferramentas TAPORI.



Uma vez que as crianças estejam motivadas, temos que perseverar!

Os jogos que aparecem nos Relatórios Pedagógicos de 2014
e 2016 permitem entender o espírito Tapori e estabelecer uma
forma determinada de jogar: buscando a cooperação além da
competição, e sempre sensibilizando em relação à
desigualdade.

Por exemplo, gosto muito da corrida em etapas. Em primeiro
lugar, é feita uma corrida “normal”. Depois se faz uma corrida
onde alguns têm uma “incapacidade”: alguns amarram os pés,
outros cobrem os olhos.
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Isto é, saber o momento de mudar de jogo e em algumas ocasiões, propor ações para prolongar o mesmo.

 
Desta forma os ganhadores não são os mesmos. E na
última corrida, todos têm que chegar ao mesmo tempo. É
mais ou menos o mesmo que fazemos com os “desenhos”.
Fazemos um concurso de desenhos, porém uma criança
tem os olhos vendados, outra tem que desenhar com a
mão que não costuma usar para escrever (mão esquerda
para os que escrevem com a direita) e outra tem que
desenhar sujeitando o lápis com a boca. Depois, o mais
importante é que as crianças possam falar do que sentem
ao realizar essas ações.. Também temos as colagens, o
teatro, o tesouro, a corrida com três pernas, etc...



Uma vez encontrado o tema, repartir as atividades em várias sessões.

Para a ação proposta a seguir, posso compartilhar com
vocês a experiência com as crianças do bairro de
Grand Yoff, no Senegal. Se o grupo de animadores já
sabe o tema que quer tratar, pode propor que a
atividade se estenda por várias sessões. O fato de
manter um tema pode permitir que as crianças
melhorem sua forma de expressão e de criação, que
se sintam donos completos do tema e que se sintam
orgulhosos da sua participação. Sentir-se orgulhoso é
fundamental para o êxito dos nossos grupos TAPORI.

Eu gosto muito de começar com uma história, tirada de
um livro que as crianças gostem ou que tenha relação
com o tema que gostaríamos de tratar, ou também da
vida diária. Neste bairro de Dakar, muitos pais trabalham
com carretas puxadas por cavalos. Como tínhamos
pensado em propor para as crianças a criação de
marionetes, pensamos em fazer uma “personagem” e
logo outra de um “cavalo” puxando uma carreta.
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As crianças de Dakar (Senegal).

Durante duas sessões, convidamos as crianças a criar em primeiro lugar sua personagem, lhe dar
um nome, fazê-lo falar e depois o cavalo. Depois colocamos uma grande tela para fazer um quase
“Teatro de Marionetes”. Aos pouquinhos as crianças foram entrando no jogo e através deste mini
espetáculo, cada um deles podia falar alguma coisa, fosse para se divertir, para rir ou para
transmitir uma mensagem.

Caroline Blanchard e as crianças de Yaundé, Camarões.



Estas são algumas ideias que costumam funcionar bem para iniciar um grupo. Penso que é necessário
tempo, confiança e sem lugar a dúvidas, empenho, para que as crianças possam se expressar. Porém eu
sempre me pergunto e o compartilho com vocês: “O que devemos fazer quando queremos mobilizar as
crianças em relação a um tema, para não influenciar demais, para que eles sejam os verdadeiros
protagonistas e criadores?”.

Virginie Charvon, voluntária permanente de
ATD durante muitos anos e muito envolvida nas
atividades das crianças Burkina Faso, coloca
este assunto num documento no qual apresenta
a sua experiência:
“... Quando lemos a transcrição de um diálogo
(um projeto artístico realizado no marco das
atividades de intercâmbio de conhecimentos em
Tanghin, de dezembro de 2012 até fevereiro de
2013), pode dar a impressão de ter sido fluído.
Porém na realidade, não reflete os minutos de
silêncio, a vergonha de ambos lados de não
conseguir ir além de um simples: “a amizade é
boa”. Porém, se a gente queria que este projeto
fizesse que as crianças, os pais e os
animadores se sentissem orgulhosos, tínhamos
que ir muito além e estar realmente decididos.
Tenho feito este tipo de diálogo muitas vezes e
saio exausta com a sensação de ter torturado
as crianças. Tive que me segurar para não me
disser que o menino era tapado, para não ficar
aborrecida, para não ter medo dos olhares
inquietos das crianças. E especialmente para
não desistir, deixando-os livres para dar o que
carregavam dentro deles e não o que eles e
elas pensavam que eu esperava. Me senti
incomodada durante muito tempo após estas
poucas sessões de diálogo.

Primeiro falei com Sandrine, que participava dos
diálogos junto comigo e que sentia a mesmo
desconforto e depois com Jean Toussaint (que foi
membro da Delegação Geral anterior). Foi ele
quem usou a palavra “instigação”, sem a qual
muitas vezes perdemos toda a riqueza de uma
experiência de vida.
Então, percebi que sem essa “instigação” não
haveria obtido estas lindas palavras. Também
acredito que esta dificuldade para que as crianças
possam se expressar vem do fato de que nossas
atividades estão em oposição à corrente da
sociedade de Burkina. As crianças tem seu lugar
entre os adultos, porém o que se espera deles é
observar, escutar e aprender. Enquanto eles não
tenham observado, escutado e aprendido o
suficiente, não é esperado que se expressem. Por
este motivo, nossas animações requerem uma
certa transformação das crianças, porém também
dos animadores. Foi também durante os diálogos
que aconteceram em condições privilegiadas e
não num grupo enorme, que me dei conta o
quanto estavam cansadas algumas crianças. Se a
gente falava com eles, pareciam não escutar,
pareciam estar ausentes. Será que eles tinham
fome? Será que eles estavam preocupados?

Ao igual que Virginie, penso que muitas vezes as nossas animações são contrarias à sociedade na qual
estamos comprometidos. Leva tempo, confiança e provavelmente muito trabalho para que as crianças
encontrem suas respostas. 
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Mobilizar as crianças sem os influenciar.

 

Vai depender de cada um propor as formas de recolher “as verdadeira” palavras das crianças!


