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A Construção do Projeto Estético 
da Criança na Primeira Infância

Nesse início de ano, Lucília Franzini, 
uma das três coordenadoras do Grão 
ao lado de Maria Cecília Franzini e Pau-
la Ruggiero, defendeu sua dissertação 
de mestrado intitulada “A Construção 
do Projeto Estético da Criança na Pri-
meira Infância” na Faculdade de Edu-
cação da Unicamp, sob orientação da 
professora Ana Angélica Albano. Como 
Lucília nos explica na introdução, sua 
pesquisa surge da experiência acumu-
lada em mais de trinta anos atuando 
como professora e coordenadora de 
artes na rede pública e particular de en-
sino, especialmente no Grão, onde está 
desde sua fundação em 1984. 

Logo no início da leitura, compreende-
mos que todo o conhecimento conquis-
tado nesse período não foi suficiente 
para acomodar seu olhar: ao se debru-
çar recentemente sobre o trabalho das 
crianças na Mesa de Desenho do Grão, 
Lucília sentiu necessidade de buscar no-
vas formas de compreender fenômenos 
relacionados ao desenvolvimento artísti-
co infantil, revisitando conceitos e certe-
zas sedimentados ao longo desses anos. 

Para quem ainda não está familiariza-
do com a estrutura da escola, a Mesa 
de Desenho é um dos lugares monta-
dos no Quintal do Grão junto a outros 
equipamentos, como o Brinquedão 
(casinha com escorregador) e o Tanque 
de Areia, que ficam disponíveis duran-
te um período do dia para as crianças 
usufruírem livremente, tendo sempre 
professores para as orientarem e auxi-
liarem. No caso da Mesa, as crianças 
têm acesso a materiais de desenho, 
pintura e colagem, tais como papéis 
variados, lápis, canetinhas, cola, tesou-
ra etc., e podem fazer uso deles sem 
proposições pré-definidas – o que lhes 
permite, inclusive, extrapolar os limi-
tes da mesa ao construírem objetos e 
brinquedos que saltam para o Quintal 
e outros espaços da escola.

Compreendemos, primeiramente, que 
garantir às crianças um espaço e um 
tempo de uso livre dos equipamentos 
e materiais é parte fundamental da 
proposta pedagógica do Grão, e deri-
va de uma das certezas que acompa-
nham a educadora desde o início de 
sua carreira; mesmo que a forma de 
transformá-la em atividades educativas 

mude, persiste a crença na capacidade 
das crianças em sentir, agir e pensar de 
forma autônoma, de fazer escolhas de 
acordo com suas necessidades e de-
sejos e, assim, construir percursos de 
conhecimento próprios dentro de seu 
universo – o que não dispensa, de ma-
neira nenhuma, como Lucília explica, o 
papel do adulto em orientá-las. 

Assim, ao observar a atuação de algumas 
crianças em torno da Mesa, Lucília per-
cebeu algo que antes não havia identifi-
cado: uma certa coerência na escolha e 
apropriação dos materiais, em seu uso, 
na construção de gestos e formas que 
comporiam algo como um projeto estéti-
co, ou seja, uma linguagem artística par-

ticular, um estilo reconhecível, distinguível 
dentre outros. Dessa constatação surgiu 
a pergunta que dirige sua pesquisa: é 
possível falar em “projeto estético” na 
primeira infância? E, se sim, como ele se 
daria? E de que modo o educador deveria 
se colocar diante dele?

Se essa questão pode agora parecer 
clara, imagine, leitor, o aspecto caótico 
que adquire a olhos despreparados um 
grupo de crianças com idade de dois a 
seis anos desenhando e brincando no 
Quintal do Grão, se alternando entre 
um brinquedo e outro, pegando algo e 
largando depois, dia após dia, sem qual-
quer continuidade aparente. Pois nem 
alguns estudiosos reconhecidos acre-
ditaram na capacidade da criança em 
compor um projeto estético, tal como a 
artista e educadora Fayga Ostrower, para 
quem a aparente dificuldade das crian-
ças em dar continuidade a um projeto 
articulado impediria a realização de um 
percurso expressivo próprio.

Para perseguir sua intuição, foi preciso 
que Lucília desenvolvesse uma metodo-
logia inédita de abordagem da ativida-
de artística infantil, que inclui registrar 
ações por meio de fotografias e filma-
gens, coletar trabalhos, selecioná-los, 
pensar em formas de compreendê-los e 
interpretá-los. E tudo isso tendo como 
fim último propor direcionamentos para 
que professores pudessem auxiliar as 
crianças nesse percurso de construção 
de um projeto estético. 

É importante destacar que, no Grão, 
a atividade artística não é separada do 
ensino de conteúdos ou do desenvolvi-
mento de capacidades, nem se resume 
a “aprender a desenhar” ou “colorir”: 
por ser compreendida em sua dimensão 
mais ampla, como forma de conhecer, 
sentir e expressar, a atividade artística 
desempenha um papel central na for-
mação da criança, que, por meio dela, 
articula seu pensamento, dá forma ao 
sentir, adquire coordenação, se comu-
nica. Como a pesquisadora nos explica, 
a própria arte contemporânea, com 
sua liberdade de transitar por meios e 
expressões fora dos limites rígidos das 
Belas Artes, fundindo materiais nobres 
a banais, pintura e performance, artes 
visuais e música etc., se assemelha mui-
to à ação da criança, que aprende ao 

transformar o mundo a sua volta lançando mão de todos os 
recursos disponíveis, de modo bastante livre e lúdico.

Para auxiliá-la na definição de seu objeto e na construção de 
uma metodologia, Lucília traz o pensamento de estudiosos e 
teóricos da arte e da infância, tais como Luigi Pareyson, Argan, 
Walter Benjamin, Victor Lowenfeld, Winnicott, e também 
outros mais próximos como Guilherme do Val Toledo e Marina 
Marcondes Machado, com quem conviveu e trocou ideias 
durante o período de realização do mestrado. O grande desafio 
que se impôs na composição de seu método de abordagem 
da produção das crianças foi não compará-la à do adulto, o 
que provocaria equívocos, dado que a criança tem seu universo 
próprio ou sua “cultura da infância”, como ela nos explica. 
Assim, a pesquisadora buscou ferramentas de aproximação 
que levassem em conta a situação própria da infância, e mais, 
de cada criança, dado que cada uma representa um mundo 
particular. Uma importante referência na pesquisa é o filósofo 
Merleau-Ponty, que propõe, em sua Fenomenologia, um 
pensamento que se “volta às coisas mesmas”. Quer dizer, em 
vez de munir-se de verdades ou conceitos pré-estabelecidos, 
a autora procura “ouvir a criança e acolhê-la em seus pontos 
de vista”, buscando referências e caminhos que se adequem à 
interpretação do que percebe. 

Como resultado de suas observações sobre os trabalhos sele-
cionados, a autora produz textos de grande sensibilidade es-

tética, nos quais tece considerações tanto de ordem formal 
(a respeito do uso da cor e da linha, dos modos de compor, 
da construção de volumetrias e espacialidades etc.) quanto a 
respeito dos possíveis sentidos das ações empreendidas pe-
las crianças, relacionando seus gestos à busca de caminhos 
de socialização, relacionamento, aprendizagem, satisfação 
sensorial etc. 

Por exemplo, ao acompanhar a produção de um garoto de 
cinco anos, Gabriel, Lucília parte da elaboração de uma des-
crição bastante poética das atividades do menino na Mesa 
de Desenho, que se dedica, durante um período de tempo, a 
criar cavalos de brinquedo com papéis enrolados presos com 
fita crepe. Enquanto registra suas atividades, a autora busca 
apreender o sentido de suas ações e o modo como o tra-
balho se desenrola, como Gabriel enfrenta o material e dele 
se apropria, e como seus rolinhos de papel (ou melhor, seus 
cavalos) vão adquirindo vida e ganhando movimento no es-
paço. Depois de um ano em meio de observação, durante 
o qual houve muitas experimentações e períodos de maior 
ou menor interesse de Gabriel pela Mesa, Lucília pôde iden-
tificar recorrências na escolha e no uso de materiais assim 
como constantes de gestualidade e algumas tendências que 
configurariam um modo particular de expressão, um projeto 
estético. A partir daí, seu olhar se aprofunda em diálogo com 
outros autores, trazidos por ela a fim de elaborar interpreta-
ções e conceituações sobre aquele trabalho especificamente e 
sobre a atividade artística na infância em geral. Nesse caso, a 
questão da performatividade da arte e do próprio modo per-
formático de ser da criança, assim como o aspecto construtivo 
do trabalho são discutidas, iluminando a produção do menino 
e apontando novos caminhos de interpretação da expressão 
artística infantil. 

Lucília não só nos emociona e sensibiliza para a descoberta da 
produção das crianças, mas também propõe, a pesquisadores, 
professores e interessados, um método fecundo de recepção, 
interpretação e abordagem da produção artística infantil. Um 
método que é, na verdade, uma perspectiva bastante ampla, 
dado que se configura em sua especificidade no ponto de 
encontro do olhar do educador experiente e cultivado com as 
necessidades e desafios que a ação artística de cada criança 
lhe sugere como caminho. 

CRISTINA PAIVA, mãe do beRNARdo g2T

mARTIN C. S. g6T
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Verão, outono, inverno, primavera...quantas mudanças pro-
vocam ao nosso redor, quantos sonetos, músicas, pinturas, 
danças já expressaram suas belezas, as lindas manifestações 
da Natureza! A água, a terra, o fogo, o ar... Tão deliciosas 
sensações corporais, tão fundamentais em nossas vidas!

As estações do ano e os elementos da natureza foram o 
nosso tema de reflexão durante a semana de planejamento 
sobre o trabalho de Oficinas de Arte e Cantos no Grupão  
no começo do ano. Toda a equipe passou por experiências 
de sensibilização e, a partir delas, começamos a pensar nas 
possibilidades de trabalho com as crianças.

AS QUATRO       ESTAÇÕES NO GRÃO

Ficou forte o desejo de trazermos para os pequenos a ideia 
de transformação, ciclos da vida e climáticos, o olhar para a 
natureza e perceber as diferenças que acontecem com o pas-
sar dos meses. A dimensão do tempo, os rituais de passagem, 
as variadas manifestações culturais que nos apresentam os 
diferentes alimentos, roupas, Artes, festas, histórias. Ver da 
perspectiva do nosso Grão, do que vai acontecendo com o 
caminho do Sol, com os chãos que pisamos, com as flores, 
folhas e frutos das árvores, quais os bichos que aparecem no 
quintal e quando, as roupas que usamos e também que po-
demos ter de tudo no mesmo dia: frio, calor, chuva e secura.

Partimos, então, da clara dimensão de que lidamos com pe-
quenos cientistas, sempre curiosos e dispostos a descobrir coi-
sas novas, investigar e se surpreender com o que se apresenta. 
Crianças sensíveis, abertas às sensações e percepções do cor-
po, às experiências estéticas, a observar a natureza e entrar em 
contato com suas transformações. Motivados a expressar-se 
por meio das Artes, a mergulhar nas águas do faz de conta, 
nos rios das histórias, nos ventos que trazem bem estar, no 
fogo da criação, no calor dos afetos, nos estados da água, na 
gostosura da culinária...tantas vivências! 

Pautados na proposta interdiciplinar, todas as linguagens ar-
tísticas, jogos e brincadeiras conversaram entre si o tempo 
todo. Nos meses de fevereiro e março exploramos o Verão, as 
sensações corporais do calor e do batimento cardíaco acelera-
do, pouca roupa, muito exercício físico, alimentos refrescantes 
e leves, a brisa dos ventiladores, o mergulho real e imaginá-
rio nas águas dos mares e rios nas brincadeiras de teatro e 
no quintal. Subir nas árvores, olhar o céu muito azul que de 
repente ficava negro para cair a chuva! Os jogos foram com 
bola e de correria, pega-pega, peteca. Tudo para fora, mais 
agitado, quente e colorido como sugere essa estação do ano. 
Os bichos entraram nas propostas de dança, a criação de me-
lecas a partir da terra, da argila, das tintas e colas nos cantos 
investigativos, as musicas tocaram sensivelmente todas essas 
temáticas e se fizeram soar no cantarolar dos momentos de 
distração de todos nós.

Bem, algumas mudanças já começaram a acontecer com a 
entrada do outono, assim é hora de começarmos a fazer a 
passagem do verão para essa nova estação. Já estamos fa-
zendo observações no céu, nas cores mais pastéis e luminosas 
que vêm com o outono. O dia está mais curto, as chuvas ra-
rearam, tem até uma sensação de frio na sombra que some 
quando vamos para o sol. Começamos a usar mais roupa, não 
é sempre que dá pra tirar o sapato. Flores novas, passarinhos, 
as folhas estão amarelando nas árvores e parece que vão cair. 

Em abril e maio, provocaremos o despertar das crianças 
para essas novidades e estaremos alertas para tudo que 
trouxerem para explorar. Vamos trazer a cultura dos povos 
indígenas, suas lendas e principalmente sua especial rela-
ção com a natureza para sensibilizar as crianças. As músi-
cas, danças, jogos, brincadeiras, pintura corporal, culinária 
e as expressões artísticas estarão muito presentes. O Museu 
dos Povos Indígenas sempre colabora muito para nos apro-
ximar dessa cultura.

Em junho tem a Festa Junina e novamente a passagem para 
a estação que se aproxima. Até o final do ano, o inverno e 
a primavera trarão suas cores, sons, cheiros e sabores para 
experimentarmos.

As crianças se mostram entusiasmadas, observadoras e sen-
síveis às transformações que a natureza apresentou até ago-
ra. Devagar pensamos em trazer para nossas conversas com 
eles, a reflexão a respeito da ação do homem sobre o meio 
ambiente, suas consequências, a ideia de preservação, consu-
mo e reutilização. Contamos com a ajuda dos pais nas possí-
veis formas de trabalharmos essa questão com as crianças e, 
quem sabe, atuarmos juntos na transformação e melhoria da 
nossa rua, bairro ou cidade? Não é uma boa ideia?

mARIA CeCIlIA FRANzINI, CooRdeNAdoRA

mANUelA b. g6T

RodRIgo g6T
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Como como?

Devemos tomar cuidado 
com as nossas decisões, 
pois embora breves, 
são eternas. 

Por que ele não fala?

A comida é uma celebridade. Programas de culinária para to-
dos os gostos, a qualquer momento. Realitys shows. Chefes 
de cozinha famosos. 

Sabemos, como nunca soubemos antes, sobre a quantidade 
de calorias / gluten/ lactose/ gordura/ açúcar nos alimentos. 
Se há gorduras trans, conservantes, hormônios. Se são orgâ-
nicos, industrializados.

Isso é importante? Sem dúvida é importante saber o que há 
no nosso prato.  

Mas estamos tão preocupados com o que levamos à nossa 
boca que acabamos por nos esquecer que alimentar-se en-
volve saciar todos os nossos sentidos.

Envolve saciar nosso olfato – e lembrar do cheiro daquela 
batata recheada com carne e têmperos de Tripoli que minha 
avó fazia e minha mãe faz. 

Envolve saciar nossa visão – esta é mais fácil, pois todos sabe-
mos que comemos com os olhos. Mas na prática, vemos com 
muita frequência nossa atenção ser distraída por uma TV ou 
por aquele celular que não pára de nos chamar (tão dificil 
encontrar um restaurante sem uma TV ligada…).

Envolve saciar nossa audição – ouvir o que comemos? Sim, 
ouvir. Um estudo recente das Universidades Brigham Young e 
Colorado State demonstrou que pessoas que ouvem o som da 
mastigação saciam-se mais do que aquelas que comem com 
um fone de ouvido ligado (chamado de “crunch effect”). 

Envolve saciar nosso tato – e sentir a textura, a temperatura, 
a rigidez dos alimentos que comemos.

Envolve saciar nossa propriocepção – e cumprir o ritual de 
sentar-se no nosso lugar da mesa (que recebe a alcunha de 
nosso por alguma convenção não escrita), puxar a cadeira 
para perto da mesa e pegar os talheres da forma como esta-
mos habituados (faca à direita ou à esquerda?).

Há alguns dias o Pedro recebeu a visita de um amiguinho do 
Grão, o Davi. Assim que chegou em casa o Davi me perguntou:

- Tia, porque o Pedro não fala igual a gente?

Fui salva pelo gongo - meu celular tocou e as crianças saíram 
correndo, brincando. Fui pega de surpresa, naquele momen-
to achei que não saberia explicar para um menino de 5 anos 
porque o Pedro não fala como ele, mas acho natural os cole-
gas terem curiosidade em saber o que acontece e, para nós, 
esse é um assunto sem tabu.

A verdade é que nem nós, pais do Pedro, sabíamos até pouco 
tempo atrás porque o Pedro não falava como as outras crianças. 

Quando o Pedro tinha mais ou menos 1 ano e meio, notei 
que ele não tinha começado a fazer as vocalizações comuns 
da idade. Aos 2 anos ele não arriscava nem um “mamã” ou 
“papá”. Começamos a ouvir opiniões de todos os tipos, des-
de “é uma fase, tem criança que fala tarde mesmo” até um 
“talvez seja autismo”. 

A primeira coisa que fizemos foi tirar o Pedro da escola 
bilíngue em que estudava e colocá-lo no Grão. Depois co-
meçamos uma busca por uma psicóloga – passamos por 3 
profissionais até achar uma que gostássemos! Com a fono-
audióloga morremos de amores logo de cara (ufa). Foi muita 
dedicação da família, das profissionais e principalmente do 
Pedro pra chegar até aqui. E muita ansiedade também, claro, 
principalmente no começo. A cada aniversário dele eu me 
perguntava “será que vai ser esse ano que ele vai falar?”. 
Mas com o tempo isso mudou, quando percebi que não era 
uma simples dificuldade no desenvolvimento da fala que 

algumas crianças têm, e sim algo mais complexo. Quando 
nossos filhos estão perto da idade de falar ou andar, criamos 
uma expectativa, certo? Quando passa muito da fase a ex-
pectativa se transforma num amor calmo repleto de suporte 
e compreensão. Se falar, se não falar, se for logo ou nunca: 
você vai fazer de tudo pra seu filho ser feliz, do jeito que for.  

Mas aos poucos ele foi mostrando que ia falar sim. Ao invés 
de “papai” ou “mamãe” sua primeira palavra foi “Julio”, 
já que ele era apaixonado por Cocoricó. Pensa que ficamos 
frustrados? Que nada, cada nova conquista era muito co-
memorada. Ah, e sim, esse ano veio o tão esperado “ma-
mãe”, com direito à “eu te amo” emendado. Pensa numa 
mãe feliz?   

Recentemente fomos numa médica especializada em fo-
niatria que deu o diagnóstico do Pedro: D.E.L – Distúrbio 
Específico de Linguagem. O diagnóstico do DEL se dá por 
exclusão; primeiro se verifica se a criança não tem algum 
problema de audição (o Pedro consegue ouvir a palavra 
“chocolate” à 2 km de distância), depois se tem autismo 
(isso já tinha sido descartado por todos os profissionais que 
passamos), e se tem algum problema neurológico ou psí-
quico grave. Não sendo nenhuma das quatro situações o 
motivo da dificuldade da fala, é DEL. Esse distúrbio pode 
ser hereditário ou causado por uma mutação genética na 
gravidez. Através de uma ressonância magnética é possível 
descobrir qual das duas origens, porém, em ambos casos o 
tratamento é o mesmo:  fonoaudiologia.     

Explicando de maneira bem simplista, nosso sistema de fala 
funciona assim: você escuta uma frase, uma parte do seu 
cérebro decodifica o que está sendo dito e outra parte coor-
dena a junção de letras e palavras pra formar a resposta. A 
criança com DEL pode ter uma dificuldade em decodificar o 
que está sendo dito ou em organizar a saída da fala. No caso 
do Pedro, a dificuldade acontece tanto na entrada quanto 
na saída. Ele compreende muito bem uma fala direta, sim-
ples, mas numa história mais elaborada e longa ele se perde 
um pouco. O DEL também pode afetar um pouco a coorde-
nação motora, dificultando o desenvolvimento da escrita e 
do desenho, o que também é o caso do Pedro.

Algumas crianças podem ter DEL e os pais nem perceberem 
de tão sutil, em outros casos pode comprometer seriamente 
a fala por toda a vida. O caso do Pedro não está em nenhum 
dos dois extremos.     

Ele tem tido uma evolução impressionante nos últimos meses, 
na hora de ir dormir fala tanto que eu até brinco com ele:

- Meu Deus, Pedro, desse jeito vou sentir saudades de quan-
do você não falava!

PS) Davi, desculpe ter demorado e me alongado tanto na 
resposta.

lUANA, mãe do PedRo PARRA, g5m

 A frase não é minha, evidentemente. Pertence ao pai do mo-
vimento literário alemão conhecido como “Tempestade e Ím-
peto”, J, W, Goethe. 

O movimento era provocado em resposta a esse classicismo e 
iluminismo franceses tão chatos que dominavam a Europa lite-
rária naquela época. A ideia era trazer uma poesia mais rudi-
mentar e espontânea, quase primitiva, onde o mais importante 
era a emoção bruta e crua e não a razão entediante e fria. 
Deixei os autores alemães de lado durante muito tempo até 
nascer o pequeno Gustavo. Não é que eu lia Schiller e Herder 
entre uma mamada e outra, mas só tinha duas palavras que eu 
conseguia pensar no puerpério mal dormido, intenso e prolon-
gado: Tempestade e ímpeto.

Depois o Gustavo cresceu, sentou, andou, desmamou, falou 
e cantou o hino do Palmeiras e, vendo seu irmão mais velho 
sair pra escola, pela primeira vez disse que queria ir também. 
Estava na hora de pensar em botar ele na escolinha.  

E que escolinha seria essa? E a alimentação? E a resolução de 
conflitos? E a socialização do respeito? E a compreensão da 
diferença? E o respeito pelos tempos e movimentos de cada 
idade? E a higiene? E a disponibilidade de objetos? E a or-
ganização do ambiente? e o desenvolvimento social antes do 
educativo? E a estruturação livre das atividades? 

Entendi que Goethe estava parcialmente certo. As escolhas 
são eternas, mas não tem nada de breves! 

Fomos (re) conhecer um velho conhecido: o grão de chão. 
Nossos sobrinhos se formaram no grão e, embora a educação 
deles veio de casa, é inegável o cheiro de terra batida e carinho 
que exala desses dois espíritos livres e poderosos, um cheirinho 
que vem dessa primeira infância, desse grão. 

Numa época em que temos aulas de gestão para crianças de 
4 anos, de liderança para outras de 6, de chinês, equitação e 
raciocínio lógico às terças, quintas e sábados; numa época em 
que o azulejo e a baldosa cobriram a terra e a relva, em que o 
LED superou o ler, em que ecrãs brilhantes sugam a atenção e 
a disposição da criança, o grão era tempestade e ímpeto. 

Para nós era importante se afastar dos modelos classicistas e 
abraçar a emoção, como fez o Goethe. Procurar alimentar essa 
infância mais rudimentar e espontânea, uma existência mais 
pura e real. Foi no grão que encontramos a verdadeira poesia.

 leoNARdo, PAI do gUSTAVo, g2m 
escreve para um blog orientado à paternidade ativa: 

http://pairticipando.blogspot.com.br/?m=1

E é claro, envolve saciar nossas relações. A mesa é uma excelen-
te oportunidade de conhecer as palavras e os silêncios da nossa 
família. Zaíra Karman, uma senhora muito sábia que conheci, 
sempre lembrava que uma família é formada por comensais – 
que são aqueles que comem habitualmente à mesma mesa.

Proponho, então, expandir o nosso conceito de alimentação 
saudável e criar relações saudáveis de nossas crianças com a 
comida. Aquele bolo de chocolate feito pela avó junto com 
o neto para o seu aniversário, recheado de sabores, cheiros e 
memórias, pode ser muito mais saudável que aquele bróco-
lis que passou desapercebido do prato direto para a barriga 
com o intuito de ser apenas nutritivo. 

ShARoN, mãe do VIToR, g2m  

mARTIN C. S. g6T

SoFIA g6T
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“UM FILME DE CINEMA” 
no GRÃO DE CHÃO

Nos próximos meses uma equipe de cinema che-
gará ao Grão de Chão para fazer uma série de TV 
(que também será um longa-metragem). O nome 
deste projeto é “Um Filme de Cinema” e conta a 
história de Bebel, uma menininha de 8 anos que se 
junta aos seus amigos para fazer um filme sobre as 
coisas que vê a partir de sua câmera. E a partir deste 
processo ela redescobre o mundo e as pessoas em 
sua volta.
Tudo começa na escola, quando a professora propõe 
aos alunos que eles contem uma história. E a partir 
daí, Bebel e seus amigos viverão as maiores aventuras 
através da construção do seu filme.

São 13 episódios que irão ao ar em diversas TVs 
públicas, comunitárias e educativa de todo o país.
Quando tive que escolher em que escola fazer este 
trabalho logo pensei na Grão de Chão. Minha filha 
mais nova, Isadora, estuda aqui e eu gosto muito de 
tudo: da proposta pedagógica, da autonomia que é 
incentivada às crianças, do jeito aconchegante da es-
cola, do parquinho, as cores... Fiquei muito feliz do 
projeto ter sido bem recebido pela direção e professo-
res. Acho que faremos um filme bonito, que coloca a 
criança como alguém que cria ao mesmo tempo que 
observa as coisas da vida.  Um filme de Cinema é a 
descoberta de um olhar. Olhar que compartilharemos 
com toda a comunidade do Grão de Chão.

ThIAgo meNdoNçA
CINeASTA - PAI dA ISAdoRA g3 - TARde

Dicas de Leitura
Maria Fernanda e Gabriel escolheram os 5 livros que considera-
ram mais significativos até agora para Dora (6) e do Antônio G4T. 

“A pele era escura e lustrosa, que nem 
pelo de pantera-negra quando pula na 
chuva “

Esse livro marcou as crianças pelo reco-
nhecimento e valorização da raça negra. A 
menina é bonita e o coelho, que é branco, 
quer ser como ela.

Menina Bonita do Laço de Fita, Ana maria machado. 

“E Flicts correu o mundo em busca do 
seu lugar. E Flicts correu o mundo”

Por meio da história, as crianças tiveram 
empatia pelo diferente, por aquele que 
não encontra lugar. Ficaram com raiva 
das cores que excluiam Flicts e gostaram 
quando enfim ele achou seu lugar na lua.

Flicts, ziraldo. 

Chapeuzinho Amarelo, Chico buarque. 

“Foi ficando só com um pouco de medo 
daquele lobo. Depois acabou o medo e 
ela ficou só com o lobo”

Importante história para a construção 
de mecanismos para lidar com o medo 
do desconhecido. A menina sentia tanto 

medo do lobo (que nem conhecia, que talvez nem existisse), que 
quando viu o lobo não sentiu medo, achou graça.

“Hoje, quem se encosta no tronco dessa 
árvore sagrada procurando repouso é ca-
paz até de sonhar com suas aventuras”

A importância de ser acreditado. Senti-
ram a frustração de Obax ao ter suas his-
tórias desacreditadas e vibraram quando, 
enfim, choveu flores e todos viram.

Obax, André Neves. 

“Não liga, não, Pipo- disse Poli. Isso acon-
tece com todo mundo”

Pipo está brincando com Poli e está tão 
envolvido na brincadeira, que se esque-
ce de fazer xixi e faz nas calças. Poli diz 
que está tudo bem, que isso acontece 

com todo. mundo. A história foi importante para as crianças 
durante o processo de completo controle do xixi. Sentiram-se 
menos constrangidas com os escapes de xixis, porque, afinal, 
isso acontecia com todo mundo.

Pipo e Poli, A Poça. Axel Scheffler (tradução gilda de Aquino). 

Eu estava com o G2 e G3 no tanque 
de areia quando apareceu uma Maria 
fedida.

As crianças foram se aproximando para 
ver e perguntaram o que era.

Quando respondi: Maria fedida.

A Maria falou para todos: eu sou a ma-
ria limpinha.

 CleIde AUxIlIAR do g2T

Ipsis  Litteris

SAFIRA: “Rafa, sabia que dentro de 
você tem uma mini você?”

Rafa: “Ah, é? “.

Safira: “Sim, no seu coração. ”

           “Dentro de todo mundo tem. ”

dIÁlogo eNTRe RAFAelA e SAFIRA g4T
RAFAelA, AUxIlIAR do g4T

Pedro:“Não Pode Subir Assim Na Árvore!

Rafa:“Não?”

Pedro:”Não, Ela Tem Sentimento! ”

dIÁlogo eNTRe RAFAelA e PedRo g4T.

A frase do Vitor é de uma delicadeza e uma sabedoria maravilhosas. 

Me lembra a frase do Cacá, pediatra querido do Espaço Nascente, que depois de 
assistir o parto de uns amigos, pegou o bebê no colo (depois que nasceu e mamou a 
vontade na mãe) e deu pro pai. 

O pai perguntou apavorado: o que eu faço???

O Cacá respondeu:  Tudo. 

leoNARdo, PAI do gUSTAVo, g2m

“Vitor, o que tinha no lanche da escola hoje?”

Vitor: “Amigos!” 

ShARoN, mãe do VIToR, g2m

Nesse início de fala com mais frases, toda vez que o Pedro entra no carro quente, depois 
de ter ficado um tempo estacionado no sol, diz:

“Nossa, tá muito suado aqui!” 

lUANA, mãe do PedRo PARRA, g5m 
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SAFIRA g4T

FelIPe g6T

lUC g6T

mANUellA C. g6T

PIeTRA g5T

RodRIgo g6T
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