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A quarta roda de conversa do ciclo Encontro com as Infâncias, realizada dia 
24 de setembro, foi norteada pelo tema Diversidade e contou com a presença 
de cinco convidadas sensíveis, cujos olhares complementares abriram um 
diálogo com a plateia que poderia ser convertido em muitos encontros. 



 
"Os muitos grupos, culturas e jeitos de ser criança e viver a infância: toda e 
qualquer criança e/ou grupo infantil têm uma forma muito particular de se 
manifestar, de se expressar e de serem reconhecidos nas suas 
singularidades." 
 
Isabel Penteado, coordenadora do Instituto Fazendo História, trouxe a 
experiência de quem se relaciona com crianças de realidades diversas em 
sistemas de acolhimento. Crianças que estão temporariamente nesta 
situação, que por algum motivo tiveram que ser separadas de suas famílias, 
que diferem em sua faixa etária, em sua realidade pessoal, em sua origem, 
mas que têm em comum um universo de sonhos e a necessidade de serem 
acolhidas com amor e cuidado. 
 
A psicanalista Carolina Tiussi contextualizou a situação de crianças com 
síndromes diversas, e a importância de refletirmos o tema “diferenças”, afinal 
somos todos diferentes em algum aspecto. Um dos recortes apresentados por 
ela foi o trabalho realizado no Lugar de Vida, que integra crianças com ou 
sem síndromes em processos terapêuticos para trabalhar em grupo aspectos 
singulares que, acima de tudo, oferecem um espaço para as crianças se 
expressarem na sua essência. 
 
Complementando as falas, Telma Melo, atualmente assessora da Comissão 
Permanente de Políticas Públicas no Conselho Municipal dos Direitos da 
Criança e do Adolescente - CMDCA/SP, trouxe na bagagem sua vivência com 
crianças imigrantes, especialmente as bolivianas, com as quais teve mais 
contato como professora em uma escola municipal localizada no centro da 
cidade. Em uma sala onde um terço das crianças eram de famílias imigrantes, 
Telma utilizou várias estratégias para se aproximar dos alunos dentro e fora 
da escola: conheceu suas famílias, seus costumes, promoveu atividades 
onde as brincadeiras tradicionais eram contempladas, entre outras. Sua 
experiência fez brilhar os olhos dos inúmeros educadores que a escutavam. 
 
A sensibilidade da educadora Sandra Eckschmidt também encantou a plateia. 
Sua experiência na África do Sul aproximou as realidades de lá e de cá. 
Sandra traduziu tudo o que viveu com entusiasmo: o conhecimento da cultura 
africana e a forma de cuidar de suas crianças despertou interesse, tanto no 
reconhecimento de como nossas crianças são cuidadas, quanto a reflexão 



sobre até que ponto, nestes processos, conseguimos olhar para o outro que, 
ao mesmo tempo, é igual a nós. 
 
Vanessa Fort, mediadora da roda e coordenadora editorial do ComKids, 
costurou cada fala com gentileza e reflexão de quem participa e debate sobre 
o tema com apropriação. Em sua fala inicial, Vanessa chamou a atenção para 
a falta de um representante da comunidade negra na roda, assim como sobre 
o trabalho de pesquisa que vem realizando com crianças transgênero.  
 
Esta roda de conversa poderia com certeza ser desmembrada em muitas 
outras rodas. Um ponto de partida para outros diálogos. E que venham os 
próximos. 
 
Para ver o encontro na íntegra, acesse os vídeos Parte 1 e Parte 2: 
 
Parte 1 
 
  
 
Parte 2 
 
 
 
 
 
 

Quem são as crianças do Brasil? 
AUTOR (ES): TODA CRIANÇA PODE APRENDER (LABORATÓRIO DE EDUCAÇÃO) 01 / SET / 2016 

https://www.youtube.com/watch?v=O_ve4PZXGyI
https://www.youtube.com/watch?v=q1aedvXKjB8


 

É díficil traçar um perfil genérico das crianças que vivem em nosso país já 
que sua extensão e diversidade são enormes! Porém, alguns dados nos 
ajudam a conhecer um pouco mais sobre a realidade da infância brasileira, ou 
melhor, sobre as infâncias brasileiras, e a nos questionar sobre os avanços 
necessários em relação à garantia de direitos básicos para a população. 
 
Veja abaixo algumas das informações divulgadas pela Unicef Brasil e pela 
Fundação Abrinq – Save the Children: 
 
- Mais da metade de todas as crianças e adolescentes brasileiros são 
afrodescendentes e mais de um terço dos 821 mil indígenas do país são 
crianças (Censo 2010). 
 
- A Região Norte é a que apresenta a maior proporção de crianças e 
adolescentes, representando quase 40% de sua população total. Essa é 
justamente a região com pior índice de saneamento: os domicílios sem 
acesso à rede de água representam 45,52%, contra uma média nacional de 

http://www.unicef.org/brazil/pt/activities.html
http://www.fundabrinq.org.br/noticias/156-cenario-da-infancia-e-adolescencia-no-brasil-chega-a-sua-terceira-edicao.html


17,15%. Também na região Norte, as residências sem acesso a esgotamento 
sanitário chegam a 67,18%. (Cenário da Infância e Adolescência no Brasil – 
2015). 
 
- Em 2010, 37% das crianças e dos adolescentes brancos viviam na pobreza, 
número que aumentava para 61% no caso de crianças negras e pardas 
(Censo Demográfico 2010). 
 
- As maiores vítimas da mortalidade infantil são as crianças indígenas. Elas 
têm duas vezes mais risco de morrer antes de completar 1 ano do que as 
outras crianças brasileiras (Datasus 2011). 
 
- De 1990 a 2013, o percentual de crianças com idade escolar obrigatória 
passou de 19,6% para 7% (Pnad). No entanto, mesmo com tantos avanços, 
mais de 3 milhões de meninos e meninas ainda estão fora da escola (Pnad, 
2013). Quem está fora da escola são principalmente pobres, negros, 
indígenas e quilombolas. Grande parte dessas crianças vive nas periferias 
dos grandes centros urbanos, no Semiárido, na Amazônia e na zona rural. 
Muitos deixam a escola para trabalhar e contribuir com a renda familiar. 
 
- Quase 1,7 milhão de crianças e adolescentes de 5 a 15 anos ainda 
trabalham no Brasil (Pnad 2014). 
 
- Em 2013, o Disque 100 recebeu mais de 252 mil denúncias de violações de 
direitos contra crianças e adolescentes em todo o país. Dessas denúncias, a 
maioria dizia respeito a situações de negligência, violência psicológica e 
violência física. (Cenário da Infância e Adolescência no Brasil – 2015). 
 
Segundo a Unicef Brasil, nosso país tem uma das legislações mais 
avançadas do mundo em relação à proteção da infância e adolescência. 
Porém, conforme apontam os dados acima, ainda existem muitos desafios 
para que as leis sejam garantidas e correspondam à realidade das crianças 
brasileiras. Para que esses direitos saiam do papel é preciso que a sociedade 
civil, a classe política e as instituições mobilizem-se e trabalhem em parceria. 
 
E você? Como pode contribuir com essa causa? 
 
 http://www.todacriancapodeaprender.org.br/  

http://www.unicef.org/brazil/pt/activities.html
http://www.todacriancapodeaprender.org.br/


Escola Kid's Home - como formar 
grupos multietários? 
AUTOR (ES): REGINA PUNDEK 12 / JUL / 2016 - 12 / JUL / 2016 

 
 
 

Quando a escola começou havia somente um grupo e isso era simples e fácil 
de lidar. Eu era a professora. Lembro bem do meu planejamento da primeira 
semana de vida da escola: caixa de areia, se tivesse sol esguicho e bolhas de 
sabão; se estivesse chovendo pátio coberto e cantos de interesse; depois 
lanche, blocos de madeira, historinha e massinha. Observação: sem pressa, 
sem horários marcados. Dessa forma, eu me dava tempo para observar e 
ouvir cada criança e cada mãe ou pai que estivesse participando da 
adaptação. Então, eu dava para as crianças e seus pais o tempo da chegada, 
o tempo da formação de novos vínculos, da construção de uma relação de 
confiança para que conseguissem romper novamente o cordão umbilical e 
deixar seus filhos na escola pela primeira vez.  



Com o passar dos anos e o número de alunos crescendo, entendemos que 
tínhamos que proporcionar uma formação de grupos multietária que de 
alguma forma respeitasse o interesse das crianças. Por alguns anos usamos 
como estratégia o BOARD de ESCOLHAS: As professoras assumiam a 
função de atelieristas e as crianças escolhiam onde queriam trabalhar a cada 
dia. Assim a cada início de semestre ou ano, cada professora tinha que 
decidir qual atelier assumiria. Eram eles: argila, matemática, ciências, 
fotografia, produção de papel, culinária, desenho, recorte e colagem, jogos, 
tinta, musicalidade, construção de brinquedos com sucata .... Para que a 
criança percebesse a oferta de ateliês diária, criamos o Board de Escolhas, 
um grande painel imantado com símbolos das atividades associados às fotos 
das atelieristas. Havia uma professora que nos horários de entrada explicava 
para as crianças como seria aquele dia, então a criança colocava a sua tarja, 
com foto e nome, no espaço de sua escolha. Assim, se formavam 
agrupamentos de até doze crianças num mesmo atelier. Naturalmente a cada 
dia esses agrupamentos eram diferentes, de acordo com a oferta e a escolha 
das crianças. Essas crianças ficavam reunidas durante o tempo do atelier de 
artes e na sequência no lanche e na hora da conversa. Isso dá em torno de 
uma hora a uma hora e meia, o resto do tempo todos ficam juntos no quintal, 
em tempo livre para o brincar e o conviver. Assim na nossa escola tudo é 
“recreio” e se aprende muito sobre a vida de verdade, vida cheia de 
curiosidade, de encontros, de brigas e conversas mil.  
A horta, a capoeira, e a pintura do painel de azulejos à céu aberto sempre 
foram colocadas no tempo do quintal, assim como o cuidado com os animais 
– também com livre escolha, podendo optar por não participar. A historinha 
acontece no final dos períodos e em cantos distintos, favorecendo que as 
crianças optem pelo canto onde mais se identificam, ou com os amigos, ou 
com as professoras ou com a história do dia. Muitas vezes, uma professora 
estimula a dramatização, busca interessados que construam cenários e 
fantasias, depois se apresentam e são aplaudidos pela plateia de amigos.  
Depois de algum tempo observando o processo de decisão das crianças 
constatamos que a escolha lá no BOARD era realizada por sentimentos e 
ímpetos distintos. Alguns decidiam afetivamente, desejando estar com aquela 
determinada professora; outros decidiam socialmente, quando ficava claro 
que o que queriam era a presença de determinado amigo; e outros decidiam 
pelo trabalho em si, demonstrando identificação e prazer na atividade. A partir 
daí começamos a registrar as decisões e a questionar o motivo das crianças 
para que pudéssemos avaliar o processo vivido por cada um e não somente a 



formação do grupo multietário que tanto nos mobilizava. Quando os pais 
viram nossa planilha de acompanhamento das decisões individuais, 
começaram a expressar outra preocupação. Diariamente queriam saber qual 
tinha sido a escolha de seus filhos e, sofriam quando verificavam repetições 
frequentes num atelier em pequeno período de tempo. O que os pais estavam 
nos mostrando? As experiências vividas em escola por esses adultos 
declaravam-se em seu desejo de que as crianças “aprendessem” tudo o que 
era ofertado, ou seja, passassem por todas as “aulas”. Para esses adultos as 
crianças estavam “matando aula” se não fossem em todos os ateliers 
ofertados na semana. A construção de uma nova visão, que percebesse o 
desenvolvimento de aptidões, era o processo a viver com os pais. A eles não 
foi ensinada a avaliação dos processos, mas a concretude dos produtos. 
Contudo, era uma batalha que valia a pena, enquanto acreditamos que para 
as crianças era o melhor.  
A mesma professora que mostrava o Board para as crianças os acolhia no 
horário de entrada, dando-lhes boas vindas e, com esse carinho lhes 
asseguramos bem estar. Separar-se da família e entrar na escola exige 
rompimento de cordão umbilical, é o tal “des” “envolvimento”. Os 
menorzinhos, os recém chegados e os com necessidades afetivas pontuais, 
tantas vezes choram, noutras se calam timidamente, e noutras se recolhem 
num cantinho. Entender o Board de Escolha, tomar a decisão e depois 
dirigir-se a um espaço e buscar seus pares com autonomia é um grande 
desafio. Começamos a nos questionar se é um desafio impossível ou não. E, 
também para quem é possível, pois também verificávamos que aconteciam 
vitórias. Decidimos estudar com profundidade o equilíbrio emocional na 
primeira infância e muitas vezes esse assunto foi para a pauta de reunião na 
busca da melhor estratégia para cada criança. A importância do equilíbrio 
emocional como gerador de conforto e desencadeador de desenvolvimento 
foi tornando-se visível em nossa prática, sabemos que sem ele o ser humano 
tem dificuldades de aprendizagem, de integração social e de ser feliz. 
Chegara o momento de revermos nossas estratégias mais uma vez.  
Reconhecemos que os desafios que propúnhamos para as nossas crianças 
eram saudáveis, mas tínhamos que aperfeiçoar. Entendendo que temos 
sempre como objetivo o respeito aos indivíduos dentro dos grupos, 
resolvemos avaliar prós e contras de nossa prática de escolha no BOARD. 
Assim, no início de 2011, o Board de Escolha foi vencido e surgiram os 
agrupamentos fixos, com professoras fixas por todo o processo da Educação 
Infantil, em espaços determinados anualmente. Dessa forma, entendemos 



que o acolhimento afetivo que as crianças necessitam lhes é oferecido 
através de um único adulto e do espaço que reconhecem como seu. Ainda 
assim tínhamos outras questões: Como garantir as escolhas? Como formar 
os agrupamentos multietários? A primeira formação foi a mais difícil. Por dias 
e dias, sentamos e conversamos sobre cada criança, suas características, 
seus potenciais e suas necessidades. Lenta e respeitosamente montamos os 
grupos. Então definimos quais professoras ficavam com quais grupos e em 
qual espaço. O novo semestre chegou, contamos para as crianças a grande 
novidade e observamos como cada um reagia. O período de adaptação foi 
nos mostrando acertos e erros. Orientamos que aqueles que desejavam 
trocar de grupo encontrassem argumentos que dessem significado e 
entendimento a decisão. E fomos vivendo cada caso, como quem vai 
compreendendo que a vida é assim, cheia de mudanças e possibilidades.  
Garantir um processo de escolha tem sido um cuidado permanente, um 
desafio para cada professora da escola. No Board a escolha ficava declarada 
visualmente, facilitando nossa percepção. Agora é preciso que estejamos 
sempre atentos, oferecendo possibilidades tanto nos momentos em que 
estamos reunidos em nossos espaços como nos momentos de quintal. E, 
claro além da oferta faz-se necessário o acompanhamento individual para 
que os desafios sejam qualificados e as etapas ultrapassadas.  
Como tudo na vida, perde-se de um lado e ganha-se de outro. Um dos 
ganhos dos Grupos FIXOS foi o desenrolar de trabalhos contínuos ricos em 
significado para as crianças que participam. Com um grupo permanente a 
professora consegue com mais facilidade desenrolar fios de uma meada que 
foi trazida à tona pelo interesse de alguns, mas que encontrou ressonância no 
todo. Outro ganho dos Grupos Fixos é que assim a professora pode conhecer 
com mais profundidade cada uma de suas crianças, bem como as famílias. 
Isso assegura a qualidade de um trabalho especialmente na área 
psicoemocional, que tanto faz falta na atualidade.  
A cada Semana Pedagógica, no início dos semestres, refletimos nossa 
prática e votamos as mudanças sugeridas. No início de 2015, voltamos a 
praticar o Board de Escolha porém somente nas sextas-feiras. Assim, 
conseguimos resgatamos um pouco o estímulo ao processo de decisão, que 
é tão importante para todos os seres humanos. A partir de 2016, às 
quartas-feiras, também tem escolha no Board.  
Nossa escola está trabalhando num ritmo pedagógico tranquilo. Agora 
estamos num tempo em que as percepções se focaram para a ação de cada 
indivíduo educador dentro do espaço escolar, bem como a construção da 



cultura da comunidade. Se por um lado encontramos certa estabilidade junto 
às crianças, agora estamos buscando o equilíbrio dos sujeitos pedagógicos. 
Até mesmo entendendo que este equilíbrio é nada menos do que a real 
percepção de si próprio, de sua criança interna, dos propósitos espirituais da 
vida, e a constante busca por aperfeiçoamento, ampliação e diversificação da 
prática cotidiana. Respeitando as características, habilidades e potenciais de 
cada pessoa construímos uma equipe que cada vez mais atua como um time. 
E que venham mais desafios para todos nós! 
 
 
 
 
 
 

“Eu pareço a Barbie, mas minha 
pele tinha que ser diferente”, 
pensou a criança negra 
AUTOR (ES): AVANTE - EDUCAÇÃO E MOBILIZAÇÃO SOCIAL 08 / JUL / 2016 

 

Crianças negras também têm direito a uma identidade própria e isso começa 
nas brincadeiras de boneca. Sua negação ou aceitação vai depender do que 
será oferecido a ela na infância. 
 
Pele branca, olhos claros, cabelos loiros, traços finos. Essa é a descrição 
padrão de quase todas as bonecas infantis. No entanto, o Brasil é um país 
diverso, onde a maioria se reconhece preta e parda (50,7%). 
 



E daí? 
 
E daí que é na infância que se forma a autoestima das crianças. Por isso, é 
essencial que a criança tenha brinquedos que reflitam sua própria identidade 
e cotidiano. Ter uma boneca que se pareça com a criança favorece seu 
desenvolvimento e fortalece sua autoestima. Para os especialistas, ao se 
presentear uma criança com um brinquedo que possua traços semelhantes 
aos seus, estimula-se a elevação da autoestima e encoraja-se o 
reconhecimento da própria identidade. 
 
Foi o que a Raiane dos Santos, 25, mãe da Ana Beatriz, 6, percebeu. Em 
Brasília, na sua busca por bonecas para a filha, ela notava que a filha tentava 
se ver nas bonecas e se comparava com elas. Ao ver as bonecas loiras e 
brancas, sua filha queria ser igual a elas, ou seja, não se aceitava e 
inconscientemente não se achava dentro de um padrão de beleza. “A gente ia 
comprar boneca e eu percebi que elas não se pareciam com a Ana. E às 
vezes ela falava ‘eu pareço a Barbie, mas meu cabelo não é assim. Eu 
pareço a Barbie, mas minha pele tinha que ser diferente’, então eu senti a 
necessidade dela se sentir representada”, afirmou Raiane. 
 
A elevação da autoestima da criança ao se sentir representada em suas 
atividades lúdicas é perceptível. “Ela começou a se aceitar, a se achar mais 
bonita vendo que as bonecas têm os mesmos traços que ela tem”, disse a 
mãe da Ana. 
 
Além disso, a percepção da diversidade desde a infância é uma porta para o 
fim do racismo. Pois ao mostrar a existência e a convivência de grupos 
étnicos diversos desde a infância com a representação de bonecas negras, 
brancas, indígenas e asiáticas como algo comum de nosso cotidiano, a 
criança passa a não ver o outro como estranho ou feio e passa a aceitar e 
achar comum a diversidade tão presente no Brasil. 
 
A estética do negro, costumeiramente ridicularizada, passa a não ser mais 
padrão do feio. A criança começa a se perceber como bonita enquanto as 
outras despertam para o respeito à estética negra e à pluralidade. “Ela 
começou a entender como comum as pessoas da pele da cor dela, ela 
começou a tratar com mais normalidade a pele dela, o cabelo dela.”, afirmou 
Raiane, a mãe da Ana. 



 
O fato de a criança negra se ver nas bonecas colabora com sua autoestima, 
fortalecendo sua aceitação e formação de sua identidade. Ao permitirmos que 
as crianças brancas vejam a diversidade nas bonecas, inserimos o conceito 
de respeito e aceitação do papel do outro na sociedade. 
 
Não é apenas uma questão de brinquedo, é uma questão social. 
 
Participe você também da campanha Cadê Nossa Boneca?. 
 
 
 
 
 
 

Ponte para as Infâncias – 3º 
encontro da comunidade do MIB 
AUTOR (ES): MIB 05 / JUL / 2016 

 



O 3º Encontro do MIB - Ponte para as Infâncias reuniu, dia 18 de junho, na 
UMAPAZ, 46 membros de 28 iniciativas, com o propósito de estreitar laços e 
delinear ações conjuntas para as crianças. Sob a coordenação da equipe do 
MIB e com dinâmica desenvolvida pelo Instituto Elos, foi um dia de muitos 
encontros e trocas entre os diversos atores participantes, apresentando as 
várias iniciativas, conteúdos e potências; e definindo ações coletivas. 
 

Feira de iniciativas 

 
 



Feira de iniciativas 

 
 
No encontro definiram-se as seis primeiras ações a serem promovidas pelos 
diversos grupos formados, a saber: 
1 - Elaboração de Manifesto pela Infância  
2 - Definição de uma agenda/movimento para escuta de crianças em diversos 
contextos a serem encaminhadas ao futuro prefeito da Cidade de São Paulo 
3 - Articulação das iniciativas do MIB e cases de sucesso  
4 - Visitas abertas a diversas iniciativas para trocas de conhecimentos e 
experiências 
5 - Encontros do MIB nas periferias 
6 - Representatividade do MIB junto ao poder público para incidência em 
políticas públicas 
 



Teia de sonhos para 
as crianças 

 
 



World Café 

 
Cada um desses grupos definiu agendas específicas para suas ações. A 
comunidade do MIB acredita que é através de ações coletivas, diálogos e 
trocas entre os diversos atores sociais que será possível fortalecer as 
iniciativas voltadas para a infância no país, desenvolver campanhas, incidir 
em políticas públicas e em transformações concretas e urgentes. 
 
“Eu quero mais diversidade no Brasil e no MIB. Precisamos trazer para esse 
círculo mais diversidade." 
 
"O nosso grupo tem uma visão de potencialidade a partir de um olhar diverso, 
e com isso pode criar diferentes percursos formativos, multiplicando cada vez 
mais a visão plural, nos levando para outro lugar." 
 



Colheita gráfica 

 



Colheita gráfica 

 



Colheita gráfica 

 



Colheita gráfica 

 



Colheita gráfica 

 



Colheita gráfica 

 
 
Abaixo a lista de participantes do evento: 
A Brinquedoteca e ABBri - Maria Cecília Aflalo 
ABBri - Associação Brasileira de Brinquedotecas - Sirlândia Reis de Oliveira 
Aliança pela Infância - Leticia Zero 
Aliança pela Infância / Paz se Faz com Arte - Alice Proença 



Brincantes Urbanos / Criacidade - Cristiane Lima 
Cadê Bebê - Marganne Dubrule 
Cidade Escola Aprendiz - Agda Sardenberg 
Coleção Das Crianças Daqui - Roberta Asse 
ComKids - Beth Carmona 
EMEF Amorim Lima - Massumi Guibu 
Entrelaços - Luiz Felipe Penna 
Escolas Transformadoras / Ashoka - Flávio Bassi  
Insituto Avisa Lá - Cisele Ortiz e Silvana Augusto 
Instituto Alana / Território do Brincar - Raquel Franzim 
Instituto Elos - Ariane Lopes, Clarissa Muler, Jamerson Mancio, Mariana 
Felippe, Natasha Mendes, Renata Laurentino e Rodrigo Rubido 
IPA - Daniela Signorini 
Kombi dos Jogos - Gabriel Douek, Igor Oliva e Priscila Tavares 
Laboratório de Educação - Isabel Gervitz 
MIB - Adriana Friedmann, Ana Helena Oliveira, Fernanda Cury, Lindalva 
Souza, Lisian Lasmar, Roselene Crepaldi, Rita Camargo e Vivian Garcia 
Projeto Infâncias / MIB - Gabriela Romeu 
OS Santa Catarina - Heather Baker 
Pedagogia da Emergência - Reinaldo Nascimento 
PEPE - Maria Irene Arcanjo e Mary Dias 
PIÁ - Programa de Iniciação Artística - Fafi Prado, Janete Menezes, Val Lima 
e Zina Filler 
REBRINC - Marialice Levy 
Tecendo Saberes - Marie Ange Bordas 
 
 
 
 
 
 
 

Campanha “Cadê nossa boneca?” 
Impacta mais de 400 mil pessoas 



no facebook em menos de dois 
meses 
AUTOR (ES): AVANTE - EDUCAÇÃO E MOBILIZAÇÃO SOCIAL 04 / JUL / 2016 

 

A campanha “Cadê Nossa Boneca?”, promovida pela Avante – Educação e 
Mobilização Social, vem ganhando força. Lançada no dia 07 de abril deste 
ano, com o objetivo de gerar reflexão sobre padrões estéticos e 
representatividade na infância, a iniciativa já impactou mais de 400 mil 
pessoas no Facebook. 
 
Com pouco mais de um mês (final de maio) a página da companha já contava 
com cerca de 12.500 fãs, 417 mil usuários impactados pelas publicações, 300 
mil visualizações de vídeos, 3.800 compartilhamentos e 20 mil curtidas em 
publicações. 
 
A campanha continua a todo vapor a fim de sensibilizar não só a sociedade, 
mas também a indústria e o varejo para a necessidade de diversificação nos 
perfis dos brinquedos disponibilizados para as crianças. Para levantar a 
questão e incentivar a interação com o público, novos conteúdos são 
disponibilizados periodicamente em canais como Facebook e Instagram. 
 
Criada pelas amigas Ana Marcilio, Mylene Alves e Raquel Rocha, a ideia da 
campanha nasceu durante uma arrecadação de brinquedos para doação, na 
cidade de Salvador, ao perceberem que, apesar da grande quantidade e 
variedade de bonecas, não havia nenhuma negra. 
 
“Diante daquela situação, nós começamos a questionar por que não doavam 
bonecas negras. E a resposta é simples: porque não há bonecas com essas 



características no mercado. E não há porque elas não são fabricadas”, 
relembra Ana Marcilio, idealizadora da campanha e coordenadora de projetos 
da Avante. 
 
De acordo com pesquisa realizada em 2015 pelo IBGE, negros e pardos 
representam 53,6% da população brasileira. Entretanto, na percepção da 
ONG, menos de 10% das bonecas à venda no País são negras. 
 
Avante 
 
A Avante atua para a garantia dos diretos sociais básicos de crianças, jovens, 
mulheres, famílias e profissionais da educação, agentes comunitários, entre 
outros públicos. Sua missão é contribuir para a formação do cidadão, pela 
educação e o desenvolvimento de tecnologias de intervenção social, visando 
à garantia dos direitos sociais básicos e ao fortalecimento da sociedade civil. 
 
Com foco nas crianças, em seus vinte anos de atuação, além de executar 
projetos de garantia de direitos desse público, em especial a participação 
infantil, vem liderando campanhas que vão desde o combate à violência 
doméstica, com o vídeo que aderiu a campanha internacional sobre o tema: 
Bata na Porta e produziu, junto com as crianças, o jingle Menino Bernarndo. 
 
 
 
 
 
 
 

Diferenças culturais entre os pais: 
como isso impacta na educação 
das crianças? 
AUTOR (ES): TODA CRIANÇA PODE APRENDER (LABORATÓRIO DE EDUCAÇÃO) 01 / JUN / 2016 

Diferentes famílias, diferentes casais… Tomar decisões sobre a educação 
das crianças é sempre um desafio, ainda mais quando as diferenças culturais 
entram em jogo. 
 



Não importa qual a constituição familiar, sempre que a educação dos filhos é 
dividida entre duas ou mais pessoas há muito que se decidir, e isso sempre 
representa um grande e importante desafio. Os sonhos e desejos de cada um 
em relação à criança, a forma como foram educados, a época, tudo pode 
impactar no momento de se definir quaisquer aspectos da educação dos 
filhos. E essa tarefa pode se tornar ainda mais desafiadora quando as 
questões culturais também se colocam em pauta. 
 
Casais formados por pessoas de diferentes nacionalidades lidam com 
demandas culturais que intervêm diretamente nesse processo de tomada de 
decisões: que grau de autonomia e independência se espera de uma criança 
em determinada idade em um e outro país? Qual a rotina diária da criança e 
como ela pode ser mais ou menos flexível no período de férias ou finais de 
semana? O que exigir das crianças em diferentes idades? 
 
Alguns desses casais, vivendo aqui no Brasil ou em outros países, foram 
convidados a comentar como lidam com essas e outras questões. Confira, a 
seguir, algumas das respostas, apresentadas pelo Estilo.uol: 
 

Vanessa Pelloso 
Inforcatti Oaks e 
Robert Brian Oaks 

 
 

http://estilo.uol.com.br/gravidez-e-filhos/album/2015/02/08/pais-de-nacionalidades-diferentes-contam-os-desafios-de-educar-os-filhos.htm#foto=1


Raphael Di 
Domenico e Caroline 
Eileen Sweeney 

 
 

Miriam Blanco e 
Serge Duché 

 
 
Mesmo tendo uma mesma nacionalidade, as diferenças podem ser grandes. 
No Brasil, por exemplo, um país tão multicultural, ter nascido ou morado no 
norte ou no sul, já pode implicar em estilos distintos de viver e de educar os 
filhos. Do mesmo modo, quando se pensa e se vê a infância de formas 
distintas, quando se segue diferentes religiões etc. Por isso, discutir, negociar 
e chegar a consensos são ações fundamentais para que os pais tomem 
decisões sobre a educação da criança. 
 
Outros depoimentos de famílias podem ser encontrados aqui. 

http://estilo.uol.com.br/gravidez-e-filhos/album/2015/02/08/pais-de-nacionalidades-diferentes-contam-os-desafios-de-educar-os-filhos.htm#foto=1


Como são as prateleiras de 
brinquedos? Cadê nossa boneca? 
AUTOR (ES): AVANTE - EDUCAÇÃO E MOBILIZAÇÃO SOCIAL 27 / ABR / 2016 

 

Há alguns anos, durante uma arrecadação de brinquedos para doação, em 
Salvador, três amigas – Ana Marcilio, Mylene Alves e Raquel Rocha – 
receberam bonecas de diversas marcas, variados tamanhos, mas com uma 
semelhança: todas eram brancas. Juntas, elas se deram conta de que 
faltavam bonecas que retratassem a diversidade da nossa população. 
Faltavam bonecas negras. Assim, nasceu a campanha “Cadê nossa 
boneca?”. Uma iniciativa da Avante, sem ligação com empresa do segmento 
de brinquedos e sem fins lucrativos. 
 
Saiba mais: http://goo.gl/KagTIo 
 
 
 
 

http://goo.gl/KagTIo


Você se reconhece? Cadê nossa 
boneca? 
AUTOR (ES): AVANTE - EDUCAÇÃO E MOBILIZAÇÃO SOCIAL 26 / ABR / 2016 

 

Há alguns anos, durante uma arrecadação de brinquedos para doação, em 
Salvador, três amigas – Ana Marcilio, Mylene Alves e Raquel Rocha – 
receberam bonecas de diversas marcas, variados tamanhos, mas com uma 
semelhança: todas eram brancas. Juntas, elas se deram conta de que 
faltavam bonecas que retratassem a diversidade da nossa população. 
Faltavam bonecas negras. Assim, nasceu a campanha “Cadê nossa 
boneca?”. Uma iniciativa da Avante, sem ligação com empresa do segmento 
de brinquedos e sem fins lucrativos.  
 
Saiba mais: http://goo.gl/KagTIo 
 
 
 
 
 

Iniciativa da Avante, campanha 
quer mais diversidade de bonecas 
AUTOR (ES): AVANTE - EDUCAÇÃO E MOBILIZAÇÃO SOCIAL 11 / ABR / 2016 

http://goo.gl/KagTIo


 

Há alguns anos, durante uma arrecadação de brinquedos para doação, em 
Salvador, três amigas – Ana Marcilio, Mylene Alves e Raquel Rocha – 
receberam bonecas de diversas marcas, variados tamanhos, mas com uma 
semelhança: todas eram brancas. Juntas, elas se deram conta de que 
faltavam bonecas que retratassem a diversidade da nossa população. 
Faltavam bonecas negras. Assim, nasceu a campanha “Cadê nossa 
boneca?”, uma iniciativa da Avante – Educação e Mobilização Social, sem 
ligação com empresa do segmento de brinquedos e sem fins lucrativos. 
 
Os negros representam 53,6% da nossa população, segundo dados do IBGE. 
De acordo com especialistas, a falta de representatividade é um problema, já 
que a auto identificação é fundamental para a criança. Ou seja, se o 
brinquedo não se parece em nada com ela, se ela não se vê em bonecas e 
bonecos, a autoestima, desde a primeira idade, pode ficar comprometida. 
Além disso, a diversidade de bonecas também é importante para que todas 
as crianças convivam com as diferenças e aceitem os vários tipos físicos.  
 
O objetivo da campanha Cadê nossa boneca? é mudar esse cenário. A gente 
espera que, assim como na “vida real”, exista mais diversidade nas lojas, com 
mais bonecas negras. Até lá, vamos usar as redes para fazer muuuuito 
barulho. Vem com a gente? 
 
facebook/cadenossaboneca 
instagram/cadenossaboneca 
 
 
 
 
 



"Nenhuma criança deve ser 
comparada a outras" 
AUTOR (ES): FLÁVIA YURI OSHIMA 13 / ABR / 2016 

 

A professora Zenita Guenther costuma dizer que se os pais pararem de 
comparar seus filhos com as outras crianças e começarem a respeitar o que 
eles são, metade do que as famílias percebem como problema acaba. 
Psicóloga de formação, Zenita é mestre em Orientação e Aconselhamento 
Psicológico pela Universidade South Florida e Ph.D. em Psicologia da 
Educação, pela Universidade da Flórida, nos Estados Unidos. Estudou e 
trabalhou com a psicóloga e educadora russa Helena Antipoff, uma das 
maiores autoridades do mundo em psicologia da inteligência. 
 
Depois de se aposentar da função de professora do Departamento de 
Psicologia da Universidade Federal de Minas Gerais, Zenita Guenther fundou 
o Centro para o Desenvolvimento do Potencial e do Talento em Lavras, Minas 
Gerais, um dos primeiros institutos a trabalhar com superdotação com foco 
em três vertentes: o atendimento a crianças, a famílias e a formação de 



professores. Hoje, há unidades do CEDET em Lavras, Assis, São José do Rio 
Preto e Poços de Caldas.  
 
Acompanhe trechos da entrevista com Zenita Guenther no vídeo abaixo. 
 
 
 
 
 

Crianças aprendem língua de sinais 
e se comunicam com colega surdo 
AUTOR (ES): VICENTE CARVALHO / RAZÕES PARA ACREDITAR 17 / MAR / 2016 

 

Poucas escolas aceitam alunos com necessidades especiais (isso no mundo 
todo). A maioria não se prepara para recebê-los e ignora sua inclusão. 
 
Mas, uma escola em Sarajevo, capital da Bósnia, não só recebeu um aluno 
deficiente auditivo, como decidiu ensinar os outros estudantes a língua dos 
sinais, para que Zeld, de seis anos, se sentisse enturmado. 
 
A mãe do garoto, Mirzana Coralic, ficou extremamente feliz com a forma 
como o filho foi acolhido. 



 
E o mais legal é que a escola contratou uma professora de sinais financiada 
pelos pais dos colegas de Zeld. Três meses depois, ele já consegue se 
comunicar com os amiguinhos de classe e professores. 
 
A história inspirou outras classes a aprenderem a língua de sinais. A luta da 
nova professora agora é incluir as aulas no currículo da escola.  
 

(AP Photo/Amel 
Emric) 

 
 



(AP Photo/Amel 
Emric) 

 
 
Fonte: 
http://razoesparaacreditar.com/educacao/criancas-da-1a-serie-aprendem-ling
ua-de-sinais-para-se-comun... 
 
 
 
 
 
 
 

O que podemos aprender com a 
independência das crianças 
japonesas? 
AUTOR (ES): TODA CRIANÇA PODE APRENDER (LABORATÓRIO DE EDUCAÇÃO) 22 / JAN / 2016 

http://razoesparaacreditar.com/educacao/criancas-da-1a-serie-aprendem-lingua-de-sinais-para-se-comunicarem-com-colega-surdo/
http://razoesparaacreditar.com/educacao/criancas-da-1a-serie-aprendem-lingua-de-sinais-para-se-comunicarem-com-colega-surdo/
http://razoesparaacreditar.com/educacao/criancas-da-1a-serie-aprendem-lingua-de-sinais-para-se-comunicarem-com-colega-surdo/


 

Uma reflexão sobre a autonomia que diferentes culturas concedem às 
crianças, e sobre até que ponto a estrutura das cidades considera a criança 
como cidadã, com direitos sobre o espaço público. 
 
O filme As crianças independentes do Japão, um curto documentário 
produzido pelo canal australiano SBS2, começa com uma criança recitando 
um provérbio japonês: “Envie a criança amada em uma jornada.” O 
significado dessa frase é explorado durante o documentário como revelador 
do modo como a cultura japonesa lida com suas crianças. 
 
O documentário acompanha a rotina de duas famílias, uma japonesa e uma 
australiana, comparando as duas de modo a evidenciar os diferentes traços 
culturais na maneira como a criança é vista. 
 
Noe é uma menina japonesa de 7 anos, e sua escola não fica próximo ao 
pequeno apartamento onde vive com seus pais, na cidade de Tóquio. Para 
chegar à escola, ela caminha até a estação de metrô, segue por algumas 
estações, desce e pega outro trem, de outra linha, até chegar à estação mais 
próxima à sua escola, tendo que caminhar mais um pouco até lá. Já faz isso 
há um ano. 
 
Noe é, assim como outras crianças japonesas, muito incentivada por seus 
pais a trilhar este percurso diariamente e a realizar outras tarefas com 
autonomia, contando consigo mesma. 
 



Em Sydney, somos apresentados à família Frazer. Emily, de 10 anos, vai 
para a escola no banco de trás do carro do pai. Ela nunca foi para a escola 
sozinha, mas expressa claramente vontade de fazer isso. “O que mais anseio 
pelo Ensino Médio é saber que vou poder voltar da escola sozinha”, a menina 
declara, para então ser amparada por uma estatística que o narrador do filme 
fornece: “a maioria das crianças deseja ir e voltar da escola sozinha, mas os 
pais não permitem, justificando esse comportamento com a preocupação pela 
segurança delas”. 
 
Porém, o filme adverte que pensar essa autonomia em relação às crianças 
como resultado apenas de segurança na cidade mostra-se equivocado. A 
paranoia com segurança não necessariamente vem acompanhada de dados 
reais: Sydney, por exemplo, tem baixos índices de criminalidade, mas o 
comportamento cultural do Ocidente em relação às crianças é o de 
acompanhá-las de perto até a adolescência. Isso não significa, é claro, que 
este é um aspecto que possa ou deva ser ignorado. 
 
Sabemos – e o filme deixa isso bem claro – que cada cultura recebe e forma 
crianças de diferentes maneiras. É evidente que a estrutura brasileira, tanto 
cultural quanto de segurança na cidade, não nos permite simplesmente copiar 
o comportamento japonês. Mas podemos usar esse exemplo, que pode ser 
muito impactante – ver crianças tão pequeninas andando sozinhas em uma 
cidade tão grande e populosa quanto Tóquio – como ponto de partida para 
reflexão: quanto confiamos nas crianças? Quanta autonomia concedemos a 
elas? Como a cidade em que vivemos leva mais ou menos as crianças em 
consideração enquanto cidadãs, que circulam livremente no espaço urbano? 
 
O desenho de uma cidade pode ser favorável ou não à circulação das 
crianças. Espaços que favorecem pedestres e não carros, escolas localizadas 
perto de praças públicas e locais movimentados e não distantes e isolados, e 
ainda próximas do local onde moram as crianças, são apenas alguns 
elementos de planejamento urbano que criam um ambiente mais favorável 
para a circulação autônoma das crianças. 
 
Para que ações como estas sejam realizadas, é preciso haver uma mudança 
de atitude, por parte daqueles que planejam as cidades, mas também por 
parte dos adultos que criam as crianças. Que tal, da próxima vez que estiver 
andando com uma criança na rua, em vez de segurar a sua mão o tempo 



todo, soltar um pouquinho e observá-la em um pequeno momento de 
independência na cidade? 
 
 
 
 
 

Casinhas do Vale do Jequitinhonha 
AUTOR (ES): RENATA MEIRELLES E DAVID REEKS 23 / DEZ / 2015 

 

Sinopse do filme: Crianças do Vale do Jequitinhonha criam e recriam no seu 
imaginário a intimidade e a beleza da brincadeira de casinha. Buscar o 
terreno, limpar, construir, enfeitar com flores e arrumar a casa. Depois é só 
ascender o fogo, cozinhar e provar! Qualquer semelhança com a brincadeira 
da sua casa, não é mera coincidência, é o brincar que se manifesta universal. 
Com crianças da Comunidade de Córrego da Velha Debaixo – MG 
Agradecimentos Casinha de Cultura – Córrego da Velha Debaixo Roquinho 
Sandra Eckschmidt Sr. Paulo Maricota 
 
 
 
 
 
 



"Por que não me respeitam?", 
indaga menina agredida por ser do 
Candomblé 
AUTOR (ES): LEANDRO RESENDE 

 

A pedrada ainda dói, mas menos do que a saudade do skate, seu 
passatempo predileto, e das aulas de geografia, sua matéria preferida. “Eu 
não entendo por que está acontecendo isso tudo, ficam me explicando o 
tempo inteiro…”, diz Kailane Campos, a menina de 11 anos agredida por ser 
adepta do Candomblé. Realmente é difícil de compreender: nesta 
quarta-feira, três dias depois de levar uma pedrada na cabeça, ela foi alvo de 
uma nova manifestação de intolerância na porta do IML, onde foi fazer exame 
de corpo de delito. 
 
O episódio ocorreu pela manhã. Um homem passou em frente ao IML e gritou 
que a menina e sua avó, Kátia Marinho, de 53 anos, eram “macumbeiras” e 
deveriam “queimar no inferno.” 
 



O novo caso de violência e intolerância religiosa atrasou o depoimento que a 
menina prestaria à Comissão Direitos Humanos da Assembleia Legislativa do 
Estado do Rio, a convite do deputado Marcelo Freixo (Psol). 
 
Mesmo assim, ela foi à Alerj, com a mãe, Karina, que é evangélica, e a avó. 
No plenário, elas assistiram à sessão, que teve diversas manifestações de 
deputados contra o preconceito, principalmente dos que também são líderes 
evangélicos. 
 
Entre um cumprimento e outro vindo dos políticos, Kailane manteve o 
semblante fechado. O riso, que deveria ser típico de uma menina da sua 
idade, só desabrochou quando a avó se enrolou para usar o telefone e tirar 
uma foto do plenário da Alerj. 
 
Sobre a agressão verbal sofrida no IML, disse ter ficado sem reação. “Estava 
dando uma entrevista para a TV. Eu não sei se ele viu a gente chegando, 
mas foi logo em cima da imprensa dizer que só nos davam ibope porque eu 
era uma ‘criança macumbeira’. Disse que sua esposa morreu há meses, e 
que não fizeram nada. Quando ouvi isso, só abaixei a cabeça. Não posso 
fazer nada.” 
 
A menina, que quer voltar às aulas hoje, deseja a prisão de seus agressores 
e deu uma lição contra o preconceito, aprendida no chão forte do terreiro de 
Vó Kathi. “Não vou frequentar igrejas chamando as pessoas para a festa de 
Exu. Se eu as respeito, por que não me respeitam?”, resumiu Kailane. Ela é 
filha de Logun Edé, orixá muitas vezes representado como uma criança na 
tradição do Candomblé. 
 
O deputado estadual Marcelo Freixo (Psol) usou seu tempo de fala no 
plenário para provocar seus colegas a falarem sobre o caso de violência 
contra Kailane. “Isso não é um atentado isolado contra o Candomblé, é contra 
a democracia. O parlamento tem que se responsabilizar. As religiões afro são 
sempre alvo da intolerância, mas a gente não pode ficar refém do 
preconceito. Trata-se de verdadeira ameaça à sociedade”, declarou o 
parlamentar. 
 
A Comissão de Direitos Humanos, que ele preside, solicitará à Federação das 
Empresas de Transportes de Passageiros do Estado do Rio de Janeiro 



(Fetranspor) a identificação do veículo e as gravações feitas pela câmera 
interna. Os suspeitos de jogarem uma pedra na menina teriam entrado em um 
ônibus. Ele também promover uma audiência pública para discutir liberdade 
religiosa. “Todas as lideranças serão convidadas, a luta tem que ser 
responsabilidade coletiva, assim como a indignação”, resumiu ele. 
 
Foto: Alexandre Vieira / Agência O Dia 
 
Leia a matéria completa em: 'Por que não me respeitam?', indaga menina 
agredida por ser do Candomblé - Geledés 
http://www.geledes.org.br/por-que-nao-me-respeitam-indaga-menina-agredida
-por-ser-do-candomble/#ixzz...  
 
 
 
 
 
 
 

Escola é o espaço onde crianças de 
religiões afro mais se sentem 
discriminadas, afirma pesquisadora 
AUTOR (ES): PEDRO RIBEIRO NOGUEIRA 

http://www.geledes.org.br/por-que-nao-me-respeitam-indaga-menina-agredida-por-ser-do-candomble/#ixzz3kOcggqHF
http://www.geledes.org.br/por-que-nao-me-respeitam-indaga-menina-agredida-por-ser-do-candomble/#ixzz3kOcggqHF


 

A escola não é um dado. Ela nem sempre existiu, e tampouco sempre foi do 
jeito que conhecemos hoje. Em sua construção e consolidação como 
instituição social, ela passou por diversas transformações e foi moldada por 
determinados setores. É o que o professor Jurjo Torres chama de currículo 
oculto da educação. 
 
Lembrando da imagem do Cavalo de Troia, Torres afirma que existem muitas 
aprendizagens não intencionais, ou seja, que não estão no programa do 
professor de maneira expressa. “São as consequências das cosmovisões e 
ideologias nas quais fomos educados e assumimos como ‘naturais’, ‘óbvias’ e 
‘lógicas’. Uma ideologia, quando se torna hegemônica, se plasma em 
determinadas práticas, rotinas, tradições, motivações e interesses que, de 
uma maneira consciente e reflexiva, nós não tratamos de trazer à luz, 
investigar, analisar e questionar. Esses tipos de tarefas que programamos e 
que cremos que são educativas pois são parte do ‘senso comum’, ‘sempre 
foram assim’, ‘aprendi assim’”. 
 
E como isso se dá numa sociedade com passado escravocrata e um presente 
que ainda padece de diversas formas de racismo? 
 
Essas e outras perguntas estão presentes na pesquisa de Stela Guedes, 
doutora em educação e professora do Programa de Pós-Graduação em 
Educação da UERJ (PROPED-UERJ) e autora do livro “Educação nos 



terreiros – e como a escola se relaciona com crianças de candomblé”, 
lançado em 2012. 
 
Ao longo de 20 anos de pesquisa, a professora buscou analisar o preconceito 
contra religiões de matriz africana no ambiente escolar e as dificuldades da 
implementação da lei 10.639, de 2003, que prevê o ensino de cultura e 
história afro-brasileira e africana nas escolas e descobriu que, para os 
estudantes de religiões afro que frequentam as instituições de ensino 
brasileiras, esse é o espaço onde mais se sentem discriminados. 
 
“Uma vez entrevistei uma professora de Ensino Religioso que afirmava que a 
disciplina não era proselitista e não discriminava e que, na mesma resposta, 
comemorava o fato de ter tido no ano anterior 8 alunos ogans que se 
converteram ao cristianismo (ogan é um cargo masculino cuja 
responsabilidade são muitas, entre elas, tocar os atabaques nos rituais). A 
escola, que é o lugar dos diferentes entre si por natureza, deveria ser o lugar 
mais preparado para não só lidar, mas também para aprender profundamente 
com essas diferenças. Infelizmente não é”, afirma Stela. 
 
Para ela, a “escolarização pública em nosso país foi e continua sendo 
marcada pelo espírito de catequese” e precisa ser transformada. A 
pesquisadora, que ministrou o curso “A escola e o terreiro: diversidade e 
educação antirracista em pauta”, em São Paulo, conversou por e-mail com o 
Portal Aprendiz, sobre os resultados de sua pesquisa, o caráter racista da 
educação brasileira e os possíveis caminhos para uma educação antirracista 
e transformadora.  
 
A entrevista completa pode ser visualizada em: 
http://portal.aprendiz.uol.com.br/2015/05/12/escola-e-o-espaco-onde-criancas
-de-religioes-afro-mais-... 
 
 
 
 
 

http://portal.aprendiz.uol.com.br/2015/05/12/escola-e-o-espaco-onde-criancas-de-religioes-afro-mais-se-sentem-discriminadas-afirma-pesquisadora/
http://portal.aprendiz.uol.com.br/2015/05/12/escola-e-o-espaco-onde-criancas-de-religioes-afro-mais-se-sentem-discriminadas-afirma-pesquisadora/


Fotógrafo mostra recreios do 
mundo todo 
AUTOR (ES): GLOBO.COM / FOTOS: JAMES MOLLISON 

 

O novo projeto do fotógrafo britânico James Mollison, Playground, foi 
influenciado pelas experiências do fotógrafo, que sofreu bullying em pátios de 
escolas onde estudou. Nestas fotos, ele explora como os relacionamentos 
são gerenciados através de brincadeiras. 
 



Escola de ensino 
fundamental St. 
Mary of the 
Assumption em 
Brookline, 
Massachusetts, EUA 

 
 
"Comecei o projeto na Grã-Bretanha, revisitando minha escola e algumas 
escolas próximas. Fiquei fascinado pela diversidade das experiências das 
crianças, dependendo da escola delas", escreveu o fotógrafo. 
 
"Os contrastes entre escolas britânicas despertaram minha curiosidade para 
saber como outras escolas eram em outros países." 
 



Escola Valley View 
em Nairobi, no 
Quênia 

 
 
As várias cenas de risos, lágrimas e jogos mostram as experiências intensas 
que acontecem nesta área de lazer. Ao mostrar escolas ricas e pobres em 
países e locais que vão dos Estados Unidos ao Butão e até Belém, na 
Cisjordânia, o trabalho reflete a diversidade de ambientes e recursos. 
 
A exposição 'Playground' está na galeria Aperture Foundation, em Nova York, 
até 11 de junho de 2015. O livro com fotos da série foi publicado pela 
www.aperture.org. 
 

http://www.aperture.org/


Escola de ensino 
fundamental Shohei 
em Tóquio, no Japão 

 
 



Escola de ensino 
fundamental Kroo 
Bay em Freetown, 
Serra Leoa 

 
 



Escola para meninos 
Aida, na Cisjordânia 

 
 



Escola em Thimphu, 
capital do Butão 

 
 
Fonte: 
http://g1.globo.com/mundo/noticia/2015/05/fotografo-mostra-recreios-do-mund
o-todo.html 
 
 
 
 
 
 

Encantador de jumentos 
AUTOR (ES): GABRIELA ROMEU / FOTO: SAMUEL MACEDO/INFÂNCIAS 
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Entrar no mato para caçar jumento e apostar corrida no lombo do animal é 
diversão dos cabinhas, como os meninos são chamados no Cariri cearense. 
Na Serra do Zabelê, vilarejo da cidadezinha sertaneja de Nova Olinda (CE), 
os quintais se estendem pelas capoeiras (matas). 
 
Por ali, há muitos jumentos sem dono, soltos também pelas beiras de estrada. 
Houve um tempo em que esses animais eram úteis para o homem sertanejo. 
“Hoje já tem moto para pegar água ou carregar carvão”, conta Normando 
Carlos Telles, o Dó, 12. “Jumento já foi caro, agora ninguém nem quer.” 
 
Se sobram nas capoeiras, viram assunto dos cabinhas. O termo “cabinha” 
vem de “cabra” (ou “caba”, no falar sertanejo). Homem é “caba”, menino é 
“cabinha”. Lá pelo Zabelê tem gente que brinca que Dó é “encantador de 
jumentos”. 
 
Ele tem um jumento chamado Butico, que pegou no mato ainda filhote. 
Conseguiu amansá-lo. Butico senta, deita, anda e corre com os comandos do 
menino. “Gosto mais quando o jumento dá pulos.” 
 
Dó conta que sempre aposta corrida de jumento no Zabelê. Cada menino vai 
montado num animal, que pode ser o da família ou algum caçado no mato. 



 
“Quem perde tem que voltar para casa puxando o jumento, não pode montar”, 
conta Dó. “Nunca perco uma corrida”, diz, todo orgulhoso. Quer dizer, quase 
nunca. Certa vez, o menino caiu do jumento e levou uma pisada. Ganhou 
uma cicatriz no rosto. 
 
Sua mãe não quis mais saber do jumento, que foi solto no mato. Mas isso já 
tem algum tempo – e o jumento voltou para o dono. 
 
Caçada na mata 
 
Seguir os cabinhas (meninos) na caçada aos jumentos nas capoeiras (matas) 
é uma aventura e tanto. Sol a pino, eles andam ligeiro por quilômetros, 
procurando o animal em cantos onde tem água. Estão sempre de olho no 
chão. Algum rastro pode indicar se quem procura está frio ou quente. “Aqui 
passou uma cobra”, avisa Ju, apelido de José Carlos Telles Júnior, 10, irmão 
de Dó. 
 
No caminho, os meninos vão colhendo várias frutinhas. Sabem o que podem 
ou não comer. “Essa aqui é a banana da raposa, bem docinha”, explica Ju. 
Mas nada de jumento aparecer naquele dia. Voltamos para casa a pé, assim 
como quem perde a corrida no Zabelê. 
 
Texto originalmente publicado na série Quintais, no jornal Folha de S. Paulo. 
 
 


