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Sabe quando você acaba de conhecer uma pessoa e 
tem a impressão de já conhecê-la antes? Você não sabe 
dizer de onde, mas o comportamento e as atitudes lhe 
são familiares. É assim que nós da Med Sport nos senti-
mos quando recebemos alunos do Grão de Chão.

As duas escolas têm uma proposta de trabalho muito 
parecida, que valoriza as conquistas e respeita a criança 
como ela é. Respeitando limitações e oferecendo de-
safios adequados, proporcionam experiências que vão 
muito além do ambiente escolar.

A Med Sport é uma escola de esportes que tem um 
caráter poliesportivo, onde os alunos aprendem diver-
sas modalidades esportivas até os 12 anos.

A partir daí, tendo uma base esportiva bastante am-
pla, o aluno poderá optar por um esporte só para se 
divertir com os amigos, aperfeiçoar ou para competir e 
se tornar um atleta profissional. O importante é que ele 
adquira em sua passagem pela escola hábitos saudáveis 

de vida e incorpore no seu dia a dia a prática de ativi-
dades esportivas.

Na Med Sport as crianças fazem amigos e vivenciam 
experiências que se transferem para o cotidiano da vida: 
situações de ganhar ou perder, o respeito às diferenças, 
fazer amigos, conhecer seus limites e procurar superá-
los são alguns exemplos de situações que as crianças 
vivem através do esporte e carregam para toda a vida.

Isso se faz considerando o esporte não apenas como 
fim, mas também como instrumento de formação e 
uma estratégia para o desenvolvimento sócio-afetivo, 
de valores e de caráter.

Caminhando tanto tempo na mesma direção em es-
tradas paralelas, chegou a hora de finalmente a Grão e 
a Med unirem suas forças, oficializando a parceria. Afi-
nal, esse “caso antigo” tem seus primeiros registros no 
final dos anos 80 e permanece até hoje.

Em 2013, aguardem!

GRÃO DE CHÃO E MED SPORT: 
CASO ANTIGO

LEONARDO, ANDRÉ E GUSTAVO, ALUNOS DO GRÃO NA MED SPORT

Mais um trabalho da escola 
foi registrado e divulgado na 
revista Avisa-lá. Dessa vez foi o 
projeto Costureiros Reais (2011) 
da Professora Carolina, do G5M. 

A ideia de trabalhar com o alinhavo e a costura sur-
giu da observação de uma brincadeira que passou a 
acontecer diariamente na sala do G5. Após o termino 
das atividades, eu deixava o alinhavo de madeira para 
as crianças brincarem. O grupo interessou-se em ex-
plorar as várias formas de preencher o desenho através 
do alinhavo e logo esta brincadeira tornou-se um jogo 
simbólico. Eles eram costureiros da realeza que pre-
cisavam fazer as roupas para princesas, príncipes, reis e 
rainhas e ficavam escondidos costurando para a bruxa 
não encontrá-los. Diariamente, a história acontecia no 
mesmo canto da sala, eles alinhavavam, criavam e en-
cenavam a história.

O grupo já estava desenvolvendo na área de ciên-
cias naturais e sociais um projeto sobre o sistema solar. 
Quando iniciamos nossas pesquisas sobre o planeta 
Terra focamos a preservação do meio ambiente. A idé-
ia inicial era integrar as áreas (ciências naturais e soci-
ais e artes plásticas) e desenvolver o conceito de trans-
formação de materiais, muitas vezes chamados de lixo. 

A costura entrou na proposta naturalmente, uma 
vez que, quando costuramos, algo é transformado, cri-
ado ou reinventado. Pensando na proposta do projeto, 
utilizamos materiais como bandeja de isopor, retalhos 
de papel, garrafas PET, folhas, sementes e pedaços de 
galhos recolhidos do chão do Parque da Água Branca 
e retalhos de tecidos.

Nas Artes Visuais, a temática trouxe conteúdos da 
Arte Contemporânea, na exploração e reutilização de 
materiais diferentes para a produção e na apreciação 
de artistas, como Arthur Bispo do Rosário, Vik Muniz, 
Nuno Ramos e Krajcberg. Ao mesmo tempo, trouxe a 
Arte Popular Brasileira, no fazer artesanal inspirado 
nas bordadeiras das diversas regiões do Brasil.   

Creio que todos os trabalhos tiveram signifi-
cado e importância para as crianças. Em 

todas as etapas tive a preocupação com 
o conteúdo brincante, estético e afetivo. 
Ao final, ficou talvez o desafio maior de 

criar uma roupa. A partir da apreciação da 
obra O Manto de Arthur Bispo do Rosário, 

foi sugerido que cada criança construísse uma 
Roupa Mágica, em que vestidos com ela pode-
riam transformar-se no que desejassem. O re-
sultado foi sensacional!

CAROLINA DE SOUZA, PROFESSORA DO G5M

AVISA-LÁ 
COSTURA

GIULIANA BEATRIZ 
NEVES DA ROCHA



HORA DE DORMIR
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Dormir gostoso, sonhar com os anjos e acordar des-
cansada e feliz... Eu fiquei seis anos sem dormir uma 
noite inteira. Claro que dormia um pouco, picado, sen-
do acordada inúmeras vezes pelos meus dois filhos,

Bella e Samuel. Mesmo  passada a fase de mamar a 
noite, mesmo assim continuavam acordando. De peque-
nos, morávamos num apartamento com isolamento 
acústico ruim. E quando choravam, eu logo os pegava 
no colo, com medo dos vizinhos (que obviamente não 
tinham a mesma dó, visto o latido dos seus cachorros).

Depois, mudamos para uma casa maior, mas mesmo 
assim, toda noite era aquela batalha pra eles dormirem. 
Ficavam acordando inúmeras vezes, “quero agua”, 
“sonho ruim”, “quero você” ou ficavam só no chororô e 
vinham pra minha cama.

Tentamos de tudo, deixar chorar, conversar, dar 
bronca, Nana Nenê, florais até alopatias “dopantes”. E 
nada! No dia em que os dois desceram as escadas de 
mãos dadas, chorando em dueto, decidi que era hora de 
pedir ajuda à Paula.

Da nossa conversa surgiram varias pro-
postas, mas a ideia principal foi ajudá-los a 
“fechar o dia”. Começamos com um ritual 
uma hora antes da hora de dormir. Foram 
varias as tentativas, mas hoje posso dizer 
que a antes pior hora do dia, se tornou um 
momento agradável e tranquilo. 

Pra quem tiver esse problema, eis a nos-
sa rotina: uma hora antes de dormir, banho 
rápido. Depois disso, não saímos mais do 
quarto. Sem celular ou tv. Eu começo a fa-
lar sobre o que aconteceu naquele dia, do 
que eles fizeram de legal, para ajudá-los a fechar as ga-
vetinhas da cabeça, que foram abertas durante o dia. 

Já de pijamas, dentes escovados, cada um na sua 
cama, escolhemos o livro que vamos ler: no máximo 
dois.  Então, vem o “cheiro do sonho bom”, uma su-
per ideia da Paula. Nada mais que um aromatizador de 
ambiente infantil. Mas pra eles um elemento mágico, 
capaz de trazer os melhores sonhos do mundo. Com isso 
eles sabem que a hora de dormir esta bem próxima.

Eu me deito entre as camas para ler as historias, com 
uma luz suave. Quando acabamos, dou boa noite, com 
eles ainda acordados, saio do quarto e fecho a porta.

Antes, dormiam escutando historia e acordavam 
no meio da noite e levavam o maior susto. Só com eles 
conscientes da chegada da hora de dormir é que con-
seguiram dormir a noite toda.

JOY, MÃE DA BELLA, G5M

OS PÁSSAROS 
DO VILSON

Tenho uma amiga querida chamada Aline Abreu. Ela 
é ilustradora e autora de livros infantis. Juntas, nós in-
ventamos um projeto chamado Letra de mão. Fizemos 
uma pastinha que acomoda 10 envelopes e 10 cartões 
ilustrados por fora e, por dentro, são totalmente bran-
quinhos, para que você possa escrever uma mensagem 
para alguém querido. Pensamos nisso porque valoriza-
mos a escrita à mão, meio esquecida pelo uso intenso 
do computador. E também para lembrar como é gos-
toso escrever uma cartinha com a letra que é só nossa. 
E receber uma carta, então, é delicioso!

Bom, inventado o conceito do Letra de mão, começa-
mos a criar os temas para cada pastinha. Fizemos uma 
textura com as letras e chamamos de Tipografia. Tam-
bém fizemos uns desenhos japoneses e chamamos de 
Quimonos. E tem também um outro tema...

– Nino, você viu o ninho do passarinho?
O Nino parou o choro de imediato, se interessou. O 

Vilson afastou uns galhos das plantinhas do jardim do 
Grão, bem na entrada ao lado do portão, e lá estava 
ele... lindo, um ninho de passarinhos com 3 ovinhos. 

Eu fiquei pasma e, meio tonta, perguntei: - mas 
como o passarinho foi fazer um ninho bem aí?

O Vilson deu uma piscadinha e falou baixinho pra 
mim: 

– Eu que fiz.
E se voltou para o Nino: 
– Quer ver mais um ninho? Tem outro lá dentro do 

Grão, no quintal.
O Nino voou pro colo do Vilson, como um pássaro 

em revoada. Nem lembrou de se despedir da mãe.
E pra costurar essas duas histórias, contei pra Aline 

sobre esse episódio tão singelo do Vilson, uma pessoa 
sensível e tão carinhosa com os grãozinhos, que são 
nossas crianças. Ela adorou, se emocionou, se inspirou. 
E daí, surgiu o terceiro tema do nosso Letra de mão: 
pássaros. Ela fez uma série de desenhos de pássaros, en-
tre eles, um ninho com 3 ovinhos. E depois que fizemos 
a impressão dos cartões, Aline emoldurou o original e 
deu de presente para seu único dono: nosso Vilson.

RAQUEL MATSUSHITA, MÃE DO NINO (???)

Tá, mas e os pássaros do Vilson, onde entram nessa 
história?

Um dia, quando fui deixar o Nino no portão do Grão, 
o Vilson estava lá: Boa noite! - disse ele. Nesse dia, o 
Nino fez manha pra entrar, chorou, e eu, como mãe, 
fiquei com uma cara de fortona, aquela que fazemos 
quando queremos disfarçar o coração apertado. Mas 
como as crianças não são bobas nem nada, o Nino per-
cebeu e se aproveitou: grudou na mãe feito um maca-
quinho e não entrava de maneira nenhuma. Foi então 
que, milagrosamente, o Vilson, de fininho, disse:

Um fim de semana desses fomos passar 
o dia na casa do vovô materno do Pedro 
(G5M) no interior de São Paulo. A casa é 
muito agradável, tem um quintal enorme 
e cheio de bichinhos. Tem até uma iguana 
enorme, que vez por outra aparece, um 
tanto ressabiada.

O vovô sempre mima o Pedro com pre-
sentes e o prato do dia era churrasco, que 
o Pedro adora. Só tem um problema: o 

Pedro era a única criança! O que potencialmente pode-
ria encurtar o passeio.

Para nossa surpresa, em um dado momento, o Pedro 
volta do quintal com um punhado de vagens secas, que 
ele apanhou por ali, e inquiriu a mãe: 

– Mamãe, preste atenção no barulho que essas “se-
mentes” fazem quando batem umas nas outras?! Pre-
ciso de uma linha, para fazer um chocalho!

O vovô apressou-se em conseguir a linha e o Pedro 
começou a amarrar as “sementes” com a ajuda da mãe. 
Estava pronto o chocalho. 

– Papai, veja o que eu fiz... 
– Que colar bonito filho. 
– Não é colar papai é um chocalho, veja o barulho 

XXXXXX. 
– Ahh, claro, que chocalho bonito! E lá se foi o Pedro 

brincar com seu chocalho.
Ficamos impressionados com autonomia dele, não 

só de brincar sozinho, mas de inventar suas próprias 
brincadeiras. De se adaptar ao ambiente e ficar bem. 
Lembramos imediatamente do Grão.

PATY E VALTER, PAIS DO PEDRO BORGES (G4M)

DANIEL COSTA
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A Cultura Africana e Afro Brasileira no Grão
Mantendo a tradição de trazer as raízes brasileiras 

para perto das crianças, resolvemos desvendar a Cultura 
Africana e sua influência na Brasileira. Essa ideia mobi-
lizou a equipe, que logo iniciou diversas pesquisas.

O mês de agosto foi escolhido para o início do tra-
balho. A instalação construida com as crianças para a 
Exposição em outubro também motivou o grupo de 
professores, pois logo veio à possibilidade de fazermos 
bichos africanos grandes para as crianças brincarem e 
interagirem durante o evento. 

O tema foi trabalhado 
de forma interdisciplinar 
nas oficinas de arte. As-
sim, nossa abordagem in-
cluiu: a música e as dan-
ças (congada, jongo, 
samba de umbigada e 
capoeira); conhecer, 
manusear e construir 
instrumentos musicais 

(berimbau, tambores, 
xilofones, caxixis, ka-

limbas e outros); escutar e 
brincar com as lendas e mi-

tos; conversar sobre hábitos, 
costumes e etnias a partir das 

diferenças e semelhanças; pesquisar e experimentar as 
brincadeiras africanas e as tradicionais brasileiras. 

Dois encontros com profissionais especializados 
ajudaram os professores a definir o repertório de 
histórias, músicas e danças. O primeiro encontro foi 
dinamizado pelo professor Cristiano Costa (G4T) e pelo 
professor João Cecílio (G3M), que são músicos profis-
sionais. Eles trouxeram para a equipe noções do ritmo 
e da melodia africana e vivências com os instrumentos 
musicais explorando os ritmos brasileiros com nítida in-
fluência africana.

O segundo encon-
tro foi pensado pela 
Julia Santos, profes-
sora de dança do 
Grão. Ela fez uma 
oficina de danças 
brasileiras com a 
equipe e ensinou mu-
sicas, cirandas, conga-
das, jongos e sambas pos-
síveis de serem desenvolvidos 
com os pequenos de 1 a 6 anos. 

O museu com objetos africanos e afro brasileiros tor-
nou ainda mais significativas as aprendizagens. Com a 
ajuda dos pais, nosso museu ficou repleto de máscaras, 
esculturas, tecidos, roupas, orixás, cestarias e ornamen-
tos. Várias visitas foram feitas por todos os grupos de 
crianças, que ficaram maravilhadas. Também contamos 
com a colaboração dos pais, que nos enviaram materiais 
preciosos: CDs, DVDs, livros infantis, livros de pesquisa e 
imagens fantásticas.

As experiências propostas contaram com o envolvi-
mento das crianças, seu interesse e encantamento em 
cada uma das oficinas realizadas. A animação com a 

Dizem que a sabedoria  
é como o tronco de  
um Baobá. Uma pessoa 
sozinha não consegue 
abraçá-lo.

Nossa aventura pela África começou 
com a história da Obax, uma simpática 
menina que adorava inventar histórias. 

Em suas “viagens”, Obax tem sem-
pre ao seu lado Nafisa (um elefante) e 
juntos partem pelo mundo atrás de uma 
chuva de flores.

Nafisa, que na realidade é uma pe-
drinha, ao final da história é enterrada 
por Obax na savana e dela nasce o Bao-
bá, uma árvore considerada sagrada na 
África. Da árvore gigante de Obax, bro-
tam flores perfumadas que caem como 
chuva e forram o chão árido da aldeia. 
Chovem também lembranças e sonhos. 

Inspirados por essa linda história es-
crita por André Neves, introduzimos a 
cultura africana nas oficinas de Música, 
Teatro e Artes Visuais, durante agosto e 
setembro. A instalação deste ano traz 
para o visitante o entusiasmo e a alegria 
das crianças no “encontro” com as per-
sonagens imaginadas por Obax e cria-
dos por elas. 

A chuva de flores que Obax e Nafi-
sa tanto procuraram pelo mundo, quem 
diria, esteve bem aqui no Grão, na  SA-
VANA DE FLORES, instalação da ex-
posição de arte de 2012!
LUCÍLIA FRANZINI, COORDENADORA DE ARTES VISUAIS

*Obax significa flor e Nafisa, pedra preciosa.

grão, nos so baobágrão, nos so baobágrão, nos so baobá



aconteceu no Grão    9    

As crianças vibraram com a ideia de fazermos uma 
Olimpíada no Grão, nas oficinas de jogos de maio, ju-
nho e agosto em 2012. 

Trabalhar a cooperação, o respeito e a solidariedade 
entre as crianças foi um objetivo fundamental. Fazer 
parte de uma equipe, perceber que todos são impor-
tantes e entender a estratégia de inclusão de todos não 
foi fácil. As conversas constantes e vivências fizeram com 
que colocassem em prática esses valores importantes.

Rica de possibilidades no trabalho com as habi-
lidades, destreza e força corporal, as modalidades es-
portivas ligadas à ginástica olímpica e atletismo foram 
exploradas em diferentes circuitos montados pelos pro-
fessores e envolveram saltos (de diferentes alturas e dis-
tancias), equilíbrio (em bases de diferentes espessuras e 

alturas), arremesso, corrida (velocidade e revezamento), 
cambalhotas e atividades com movimentos básicos como 
arrastar-se, rolar, engatinhar de diferentes formas, etc.

Os jogos com bola estiveram presentes em todas as 
oficinas. Além de cantos que exploraram as habilidades 
com a bola (rolar, passar a bola, quicar no chão, chutar, 
arremessar), compreender as regras do jogo fez parte 
das brincadeiras de basquete, vôlei, handball e futebol.

Nossa Olimpíada foi aberta e encerrada com o des-
file das turmas com as bandeiras confeccionadas por 
eles, hino nacional brasileiro, tocha olímpica e, claro, 
com a entrega das medalhas feitas com a ajuda de to-
dos nos Cantinhos e Caixa de Desenho.

A alegria e a superação em cada momento foi 
grande! Hoje todos se sentem atletas de carteirinha!

MARIA CECÍLIA, COORDENADORA DE JOGOS

Olá, Maria Cecília,
Parabéns para o Grão por mais essa ideia! 
Adorei ver o Nícolas chegando 
em casa, falando sobre Olimpíadas.
Fiquei emocionado pois acredito 
muitíssimo no poder e na relevância  
do esporte para nossas vidas.
Bons jogos olímpicos para todos nós!
Abraço e obrigado,

DÉCIO, PAI DO NÍCOLAS G4T

AS OLIMPÍADAS DO GRÃO

caracterização feita com tecidos coloridos e a pintura 
corporal, os penteados e turbantes inventados, a trans-
formação em animais ferozes. As músicas e danças que 
foram envolvendo seus corpos, assim como as brinca-
deiras expressivas motivadas pelas histórias africanas 
contadas em meio à ambientação especial e utilização 
de recursos como fantoches, objetos não estruturados, 
bonecos e teatro de sombras. 

O quintal transformou-se em divertido espaço para 
a realização de jogos africanos. A 

visita do Cristiano, professor de 
capoeira do Grão, em todos 

os agrupamentos foi empol-
gante e cheio de exer-
cícios corporais e novas 

músicas. Um pouco do que 
foi produzido nas oficinas 

de artes visuais, pinturas ricas 
em cores, esculturas e con-

struções, poderá ser apreciado na 
Exposição de Artes.

O fechamento do trabalho se dará com uma festa 
no final de outubro, com cantos de culinária, brincadei-
ras, dança e música, nos moldes do que fazemos com a 
temática dos índios. Nela poderemos vivenciar de novo 
muitas das aventuras e riquezas que da Cultura Africana 
e a Cultura Brasileira.
MARIA CECILIA FRANZINI, COORDENADORA DE MÚSICA, TEATRO E JOGOS

Turma dos Bichos e Jacaré
Morava em uma aldeia na África uma menina “flor” que acreditava que 

em algum lugar ela haveria de encontrar uma chuva de flores. A história 
“OBAX”, de André Neves, encantou as crianças do G2 tarde de tal maneira, 
que resolvemos construir a nossa amiga OBAX! 

Usando como modelo uma criança do G2, desenhamos num tecido o con-
torno do corpo de nossa Obax. Com a ajuda da Cris (colaboradora da es-
cola) e sua máquina de costura, logo o corpo foi ganhando forma. Conforme 
enchíamos com espuma e bolinhas de isopor, Obax parecia criar vida! Aos 
poucos, colocamos as partes do rosto, cabelo, roupa e uma pulseira para 
deixa-la muito linda!

Só faltou ela falar! Depois de ser conhecida por toda a comunidade do 
Grão, na Exposição de Arte, nossa Obax resolveu conhecer a casa de cada 
criança do grupo 2. Assim, uma a uma, pôde viver a experiência de cuidar de 
nossa amiga e também de mostrar a ela o que mais gosta de fazer quando 
não está brincando em nosso Quintal. 

Nossos pequenos se envolveram muito no processo de criação e nasci-
mento da nova amiga e o avançaram na conquista de sua autonomia e cresci-
mento exercitando o cuidado com a Obax.

 ADRIANA SALES DE OLIVEIRA, PROFESSORA DO G2T

Equipes de trabalho para a construção 
dos Bichos e lembranças da 
instalação: 

ONÇA PINTADA
G1/G2 manhã e tarde
Oficineiras: Fabiana e Liliane 
Auxiliares: Luciana, Priscila, 
Cleide e Amanda 

GIRAFA 
G2 manhã
Oficineira: Patrícia 
Auxiliares: Roseli e Mércia

OBAX 
G2 tarde
Oficineira: Adriana
Auxiliares: Arthur, Rosinha e Necí

BAOBÁ E LEÃO 
G3 manhã
Oficineira: Silvia
Auxiliares: João, Luana, Sandra

ZEBRA , TAPETE DE FLORES  
E FLORES DE MASSA DE SAL
G3/G4 tarde
Oficineira: Débora
Auxiliares: Cristiano, Adélia, Rafaella

ELEFANTE, CHUVA DE LEMBRANÇAS 
DO GRÃO E DA CASA E CORTINA  
DE FLORES
G5/G4 manhã
Oficineira: Carolina
Auxiliares: Luciana, Rita, Neci

ORANGOTANGO, CHUVA DE 
LEMBRANÇAS DO GRAO E DA CASA 
E CORTINA DE FLORES DE PAPEL 
G5/G6 tarde
Oficineira: Gabriela
Auxiliares: Luciana 

Nossos agradecimentos especiais 
pra Roseli, Cristina e Joyce, nossas 
costureiras reais!
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Decidimos conhecer o Centro da Terra, o teatro na 
Rua Piracuama que faz parceria com o Grão em cursos 
de extensão em educação artística, assistindo a alguma 
peça com a Maya (G4M). Biliri e o Pote Vazio é a única 
recomendada para a idade dela atualmente em cartaz. 
Como seria por dentro esse teatro que por fora parece 
um prédio residencial modesto e acinzentado, desses 
sem porteiro? De que modo uma peça infantil multi-
premiada, colorida, recomendada com igual empenho 
pelo Estadão, pela Folha e pela APCA, poderia ser apre-
sentada nesse lugar?

O Teatro do Centro da Terra só chama a atenção 
de quem passa graças à logomarca preta que recobre 
os três andares da fachada. Comprei os ingressos pes-
soalmente, ao invés de usar o site www.bilheteria.com, 
tanto pela curiosidade de olhar o espaço como pela ver-
gonha de apelar à Web considerando a curtíssima dis-
tância entre minha casa e o teatro.

No domingo, descemos a escadaria que leva à plate-
ia, iluminada por poucas lâmpadas apoiadas em “vigas” 
cenográficas. Objetos curiosos pontuam o trajeto, espe-
cialmente um enorme capacete de escafandrista pendu-
rado para encantar crianças e adultos. A caminhada é 
mais longa do que se espera, reforçando a imagem men-
tal de um teatro nas profundezas da terra. Constatamos 
que a sala tem uns 80 lugares, poltronas decentes e boa 
conservação geral – o que se esperaria de um teatro que 
cobra R$ 40 por adulto. (Dica: leve agasalhos. A sala é 
fria e mantém seu ar devidamente “condicionado”). 
Sentamos e aguardamos as campainhas soarem.

Biliri e o Pote Vazio começa com um carteiro surgin-
do do elevador, chamando pelo nome uma das crianças 
da plateia e entabulando uma conversa sobre uma caixa 
“há muito tempo armazenada nos Correios”. A história 
que se inicia aí bem poderia ser uma lenda chinesa, mas 
é na verdade uma criação original da trupe do diretor 
Ricardo Karman. No enredo, o menino Biliri dedica-se 
com amor e afinco ao plantio de flores e subitamente 
vê-se envolvido na sucessão de um imperador já idoso 

No dia 20 de junho, os pais do Grão foram convi-
dados para uma palestra sobre “Os Conflitos e Nossas 
Crianças” com a especialista em Psicologia da Educação, 
Telma Vinha.

Telma iniciou o bate papo fazendo dois question-
amentos: “O que vocês querem para o futuro de seus 
filhos?” e “Como o conflito pode nos ajudar?” Foi fácil 
responder a primeira pergunta: “queremos que eles 
cresçam felizes, responsáveis, generosos, que desenvol-
vam autonomia para lidar com suas dificul-
dades”. Empacamos na segunda parte da 
reflexão, uma vez que, protegemos 
nossos filhos dos conflitos auto-
maticamente e queremos re-
solver os problemas por eles. 

Ver um filho sofrer é 
extremamente dolorido. 
No entanto, as pesquisas 
mostram que, atualmente, 
os jovens têm reações exa-
cerbadas quando lidam 
com o fracasso e a frustra-
ção justamente porque não 
passaram por pequenas per-
das necessárias para o cresci-
mento. Sentimentos dolorosos 
decorrentes de uma desavença 
são inevitáveis para o desenvolvim-
ento emocional. “Eles formam um guia 
instintivo da ação, uma espécie de marca-
dor somático”, explica a psicóloga. Ou seja, a dor e o 
erro levam a criança a buscar por outras formas de agir 
na próxima oportunidade, no próximo “perrengue”.

Se tiramos os pequenos das situações conflitantes 
para evitar a dor estamos impedindo que eles pensem 
por si mesmos. Agimos por eles. “Não tirá-los do con-
flito significa levar-los a deduzir, a raciocinar, a operar, 
a comparar. E eu não posso fazer isso por eles porque o 
desenvolvimento se dá nesse processo”, diz Telma.

Contando vários “causos” saborosos, alguns de sua 
própria família, a educadora sinalizou que os senti-
mentos são permitidos e devem ser expressos sempre 

– “não gostei!” – é a frase símbolo que já esta-
mos acostumados a ouvir dos alunos do 

Grão. A gente intervem é na restrição 
das ações: “você pode sentir muita 

raiva do teu irmãozinho, mas 
não pode socá-lo”, “você tem 

todo o direito de não gostar 
de fulano, mas todas as pes-
soas tem que ser tratadas 
com respeito”. 

Vivenciar conflitos e li-
dar com seus sentimentos é 
só o começo na compreen-
são de que os atos geram 

consequências. Mas são atra-
vés desses momentos valiosos 

que trabalhamos valores com 
nossos filhos. Normalmente a 

resolução de um conflito se dá pela 
saída mais difícil: sendo verdadeiro, 

mesmo sabendo que as consequências não 
serão boas. “Assumir seu erro não é qualquer um que 
faz. Ao ato foi associado um sentimento de dignidade, 
de dever cumprido, algo muito próximo da honra”, re-
sume Telma. Um sorriso de surpresa e orgulho nasce no 
rostinho da criança nesse momento.

Outro dado apresentado na palestra mostrou que 
a maioria dos professores considera um conflito como 
algo negativo, antinatural, assunto tabu que leva a me-
didas autoritárias e punitivas. Os famosos bilhetes de 
advertência sentenciam: “Pais, resolvam isso!”. Somos 
privilegiados. Afinados, os educadores do Grão traba-
lham os conflitos auxiliando nossos filhos a reconhecer 
os diversos pontos de vista e a aprender, aos poucos, 
como buscar soluções aceitáveis – justas e respeitosas 
– para todos. Esse é o caminho que os fará crescer emo-
cionalmente e desenvolver valores nobres pautados pe-
los princípios da justiça, respeito e igualdade.

Para o encerramento, Telma nos brindou com as pa-
lavras do educador Pedro Saéz: “Mais do que educar 
para a paz, é preciso educar para o conflito”.

MARIO E PATRÍCIA, PAIS DA CLARA (G4T) E PEDRO (G2T)

BILIRI 
E O CENTRO 
DA TERRA 

NÃO GOSTEI!

Como uma peça de teatro levou
minha família a ver um novo mundo 

debaixo da calcada de Perdizes

“A educação para a paz pode ser trabalhada mediante uma didática do conflito”

e cansado de guerra, que busca na verdade infantil o 
herdeiro que não chegou a ter. 

A narrativa se apóia num enorme “teatro de som-
bras” cenográfico, exibindo primorosa animação que 
ora complementa os atores como mágica, ora se so-
bressai para marcar a passagem do tempo e a mudança 
dos espaços da história. As flores eletromecânicas que 
pontuam o espetáculo são outro chamariz fenomenal 
para as crianças pequenas. Do elenco, bem acostumado 
ao texto, destaca-se o Imperador de Gustavo Vaz, um 
ator que coloca na voz a dignidade de um governante 
honrado que percebe chegar o momento de passar o 
bastão. Infelizmente os diálogos do Imperador com seus 
comandados parecem exceder a complexidade que uma 
criança de quatro anos pode absorver, mas as falas do 
menino Biliri simplificam a narrativa e tornam conjunto 
da obra perfeitamente compreensível. 

É um belo conto universal que embevece os pais e 
tira o videogame da cabeça de qualquer criança, ao me-
nos pelos 50 minutos de espetáculo. A Maya entendeu 
ao menos a maior parte da história e confesso que eu 
mesmo segurei uma lágrima nas cenas mais poéticas. A 
força dos figurinos e cenografia, que impressiona ainda 
mais pela condensação no pequeno palco, por certo 
lançará um “feitiço oriental” em todos os públicos.

RICARDO HOMSI, PAI DA Maya, G4M

PEDRO SAÉZ

                                     CLARA MAZEU
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Classificados
PRECISA DE BABY SITTER?
No Grão, todos conhecem a Mércia. 
Ela trabalha no período da manhã 
como auxiliar do G2. Ela tem dis-
ponibilidade no período das férias 
e finais de semana. % 8632.8227 e 
7103.5128. Email: mercinha2001@ya-
hoo.com.br. 

50
12    nossas crianças

COLABORE COM O ESTE JORNAL!
Nossa equipe: Arthur, professor do G2T, Carolina, mãe da Laura do G5M, e do Francisco do G4M, Jader, pai do Pedro do G4T, Lizely, mãe da Ana Clara 

do G5M, Luana, mãe da Siena do G3M, Mário, pai da Clara do G4T e do Pedro do G2T, Natália, mãe da Julia do G3T, Walter, pai da Helena do G4T, 
Sonia, mãe do Gustavo do G5M e do Dudu do G2M, Zeta e Michele, pais do Theo, G4M e Paula Ruggiero.

O Jornal do Grão é o órgão de comunicação da Escola Grão de Chão. É um espaço totalmente aberto aos pais e convidados. Os artigos são de responsabilidade de seus 
autores. Colaborações e sugestões devem ser encaminhadas ao e-mail paula@graodechao.com.br. R. Tanabi, 275 % 3673.0208 / 3672.5926  l www.graodechao.com.br

Ipsis litteris especial edição
A sessão Como pensam nossas crianças nasceu com o jornal. No primeiro número, 
quando o jornal ainda era a Agenda do Grão já havia uma frase e a convocação para 
os pais colaborarem. Nela, pais e professores escrevem frases que ouviram das crian-
ças e que acham interessantes para serem compartilhadas por todos. Aqui estão 10 
frases selecionadas para celebrar a 50ª edição do Jornal do Grão de Chão. 

Estávamos conversando sobre a festa 
junina: 
– E aí Leo? Você vai dançar quadrilha? 
– Eu vou! Mas cadê a Drilha?

PATRICIA, MÃE DO LEO BARATA, G2T

Violeta, no final da tarde, com sono, 
me diz: 
– Mamãe, hoje eu quero dormir no seu 
olho.
Achei aquilo estranho e aflitivo, não 
entendi. De noite, quando eu a colo-
cava para dormir, debruçada sobre ela 
na cama, ela retomou: 
– Tá vendo mamãe, eu estou lá no seu 
olho. Você fica comigo até eu dormir?” 

GABRIELA, MÃE DA VIOLETA

– Papai, você fica feliz de me levar lá 
na escola?
– Sim, respondeu o pai
– Mamãe, você fica feliz de me buscar 
lá?
– Sim, filhote”, eu respondi. 
– E eu fico feliz de ficar lá, disse sor-
rindo. 

MARA, MÃE DO ANTÔNIO BENTO, G3M

No caminho pra escola, Antonio (G5T) 
e sua irmã Luísa (de 10 anos) conversa-
vam sobre o passado, naquela típica e 
enciumada disputa entre irmãos. Luísa, 
contava para o Tom as coisas que ela 
“já fazia” enquanto ele era apenas 
“um bebê”: 
– Porque quando você nasceu eu já es-
tava no Grão! 
O Tom tentava retrucar com alguma 
lembrança favorável a ele. A irmã, do 
alto de seus 10 anos, sapecava-lhe mais 
e mais exemplos de sua grande “van-
tagem histórica”, afinal ela tem o “do-
bro” da idade do pobre irmão. Até que 
o Tom se encheu daquela disputa de 
“gerações” e me perguntou: 
– Pai, o passado nunca acaba?

 ??????????????????

Gigi estava pintando e pedi para ela 
colorir um desenho para mim. Ao que 
ela respondeu: 
– Que cor você quer, papai? Prata, ouro 
ou nanica? 

MILTON, PAI DA GIOVANA, G5T

O Heitor está cantando muito depois 
que entrou no Grão. Estes dias chamei 
a atenção de minha esposa Ligia sobre 
uma notícia que estava lendo no jornal 
sobre o  Sarkozy, ai o Heitor que estava 
ao meu lado ouviu e  começou a cantar: 
Sacudi, sacudi, mas a formiguinha não 
parava se subir...  

DAVI, PAI DO HEITOR, G2M

A Vitória veio aqui em casa e eu per-
guntei a ele:  
– Ah, você também é judia? 
E ela respondeu: 
– Não, sou de touro!!!!!” 

CUCA, MÃE DA AURORA, 5 ANOS

– Mamãe, vamos no computador?
– Fazer o quê Chico?
– Ver o mundo na internet, ora” 

CHICO MIELI, 3 ANOS E 7 MESES

Eu estava apressando a Marina para es-
covar os dentes: 
– Vamos logo, filha.
– Mãe, este é o MEU tempo. O meu 
tempo não é até três, o meu tempo é 
até dez!
Me fez parar pra pensar.

ROSÁRIO, MÃE DA MARINA MATTOS, 4 ANOS

Mamãe, eu sou um cidadão, não jogo 
lixo na rua; você é “cidadona” e o ir-
mão-zinho é um “cidadinho”. 

RODRIGO BUSCATO, 3 ANOS


