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Doações
Desde o princípio, há 29 anos, a escola recebe muitas 
doações. A primeira delas foi fruto de uma troca entre 
a Escola Indianópolis e o Grão, em que a primeira doou 
mesas e cadeiras que tinha em excesso e trocou por 
cortinas e vasos de plantas, que a Dirce (uma das fun-
dadoras e mãe da Paula) tinha em casa! 

Neste ano, Ivan (marido da Paula) doou a máquina de 
costura que fora de sua mãe e a família Talarico nos 
presenteou com dois lindos aquários: um para o Grão e 
outro para o Grãozinho. 

Ganhamos também uma coleção preciosíssima de li-
vros infantis da Julia e do Rodrigo Pedral. Eles cresce-
ram e acharam que os livros seriam muito bem aprovei-
tados aqui. Acertaram, nós adoramos!

Muito obrigada a todos! 

Paula Antunes Ruggiero

De grão em grão, nosso espaço vem 
crescendo!  No começo, tínhamos apenas a casa 
principal e o Quintal do Grão. Um corredor lateral le-
vava os vizinhos às suas casas, o que hoje são as salas 
do fundo. Primeiro alugamos uma sala, depois duas, e 
finalmente a terceira e o corredor. 

A escola, que tinha quatro salas, passou a ter sete! Em 
uma delas funcionava a secretaria, que logo foi requisi-
tada para ser sala de aula e resolvemos alugar uma casa 
em frente à escola. Depois apareceu a oportunidade de 
construir o Grãozinho.  E lá estão os pequenos. 

Agora mais um grão! Inauguramos no Dia dos Pais dois 
novos espaços: o ateliê de artes visuais e a sala de mú-
sica. O espaço, alugado de uma casa localizada atrás da 
escola, passou por uma reforma que as crianças acom-
panharam com muito suspense! 

− É uma passagem secreta! 
− É uma passagem mágica!

As crianças do G5T imaginaram como o ateliê ficaria 
depois de pronto e arrumado. Depois, com o G6T, cria-
ram lindos trabalhos para enfeitar as paredes do novo 
espaço. 

De fato é um lugar mágico, com muitas transformações 
feitas pelas crianças e por seus professores! 

Paula Antunes RuggieroEquipe formadora! Oficinas no 
Colégio Santo Américo
Os professores Cristiano (G4T) e Débora (G3T) fizeram 
Oficinas de Artes Visuais com várias turmas de primeiro 
ano do Colégio Santo Américo. Eles ensinaram como 
trabalhar com vela e desenvolveram diversas formas de 
gravura e impressão. A Priscila (G1T) e a Adriana (G5T)
acompanharam-nos para registrar esse momento tão 
importante para a equipe. 

O nosso saber na área de Artes  Visuais foi reconhecido 
com muito respeito pelos educadores de lá e as crian-
ças se encantaram com as propostas.

A equipe de nosso jornal ganhou novos in-
tegrantes bem animados para o trabalho! 
O primeiro desafio foi escrever em conjun-
to a matéria central, com um tema difícil 
para todos: O choro do portão!

A reunião foi registrada pela Luana, G4M , 
e pela Mia, G1M. Vejam com que carinho!

Presentes do G5T e G6T para o ateliê

Desenho do ateliê pronto

Inauguração do novo espaço da escola no Dia dos Pais

Esta é a tartaruga que a Gigi 
fez na praia, na Bahia, nas 
últimas férias. Ao fundo, um 
certo pensador francês se 
indaga: o que é isto? Ela achou 
meio coco na areia e disse: 
“Olha, Mamãe, dá para fazer 
uma tartaruga”. No caminho, 
pegou uns galhos que serviram 
de patas e rabo. A cabeça foi 
feita de papel amassado. Tudo 
envolto em fita crepe e depois 
pintado, com guache. Eu ajudei 
na montagem, cumprindo as 
ordens dela! 

Milton, pai da Giovana 
(G6T) e do Igor (G1T)
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Em 22 de junho, abrimos as portas da 
Escola Grão de Chão para receber, com 
a luz do sol daquela manhã de sábado, 
educadores de diferentes escolas em 
um encontro da RedSolare - Pólo São 
Paulo, grupo que se propõe a divulgar 
e discutir propostas de educação que 
tenham alguma relação com as escolas 
de Reggio Emilia*. 

Pelos Caminhos do Grão, apresentado 
por Paula Ruggiero, teve como objetivo 
compartilhar uma das concepções 
da prática educativa que embasa e 
dá corpo às diferentes possibilidades 
lúdicas na rotina das crianças: a criação 
de espaços do brincar.

Adriana Salles, professora do G5T 

* Para saber mais: www.youtube.com/conhecendoreggioemilia

No Quintal da escola, o contato com a natureza é favore-
cido; as árvores, os bichos e a água são sentidos e explora-
dos diariamente. Trazem sensações, texturas e cheiros. O 
chão de terra que faz a poça, modela os pés, lambuza as 
mãos, permite marcas.   

Nesse espaço nasce o “Caminho”, um recurso material a 
serviço do movimento, da brincadeira e das relações. É 
composto por: tábuas, tonéis, cordas, tecidos, caixas de 
papelão, módulos de madeira, bancos, pneus e tudo o 
que puder ser agregado. 

Ele é construído por uma dupla de professores (e/ou au-
xiliares )junto às crianças, à medida que vão chegando à 
escola. O professor constrói e reconstrói para poder ter um 
novo espaço do brincar; o mesmo que será inventado e 
imaginado pela criança. A regularidade desse fazer é uma 
das marcas do projeto da escola, é uma ritualização. 

Essa tradição é passada dos educadores mais antigos para 
os mais novos. Eles passam as noções básicas de seguran-
ça, sugerem temas e composições. A construção é coletiva 
e dialógica, porque ela se faz diferente a cada dia. Não é 
possível construir o Caminho sozinho, sem a ajuda do ou-
tro, ele acontece num diálogo com as crianças, que mani-
festam os desejos. Fotos de Caminhos diferentes registram 

ideias, momentos que servem como memória e inspiração, 
por isso a participação de todos nesse processo de constru-
ção é valorizado e respeitado. No período de adaptação 
ele é baixinho, no final do semestre pode ser ousado. As 
crianças pequenas são orientadas e acompanhadas nes-
se percurso pelas crianças maiores e pelos educadores, 
até que conquistem firmeza e autonomia para explorá-lo 
sozinhas. É importante que a altura das construções res-
peite todas as faixas etárias, garantindo que os pequenos 
possam ter desafios seguros, bem como os grandes pos-
sam se arrojar nas alturas.

O Caminho cria percursos, espaços ou nichos de aconche-
go, túneis para entrar e sair, rampas de escalada, circuitos 
circulares, plataformas que convidam a pular, percurso 
longo com muitos desafios, um picadeiro; enfim, ele per-
mite o prazer da repetição do movimento, como o jogo de 
puro exercício, movimento e percepção. Algumas crianças 
agregam teclados, telefones e outros objetos para dar sen-
tido a sua brincadeira simbólica. 

Para além da subjetividade, o Caminho propõe o exercício 
do corpo: a força, o equilíbrio, os diferentes movimentos 
de abaixar, rastejar, pular, andar, subir, descer.  Traça limi-
tes, demarca o dentro e o fora. 

As interações entre as crianças acontecem de diversas 
maneiras nesse espaço disparador do brincar. As crianças 
imitam umas as outras, tem que negociar, esperar o outro 
passar, aguardar a sua vez. 

O Caminho permanece montado durante parte do perí-
odo. Ao final, ele é guardado pela equipe de professores 
e pelas crianças maiores (de 4 a 6 anos). Há, portanto, o 
tempo de construir, de brincar e de guardar. 

(síntese do texto Pelos Caminhos do Grão, de Paula 
Ruggiero, Lucília Franzini e Maria Cecilia Franzini)

NARRATIvA do BRINCAR

o mundo contido no silêncio
Cenário: À sombra de uma árvore 
Sentada em uma cadeira de plástico azul, feita espe-
cialmente para o seu tamanho, ela apoia o teclado do 
computador sobre duas tábuas do Caminho e delas 
faz uma mesa. Sem se dar conta do espaço em que 
seu escritório toma forma, ela desfruta da sombra de 
uma das árvores do Quintal.

Com uma de suas mãos aperta aleatoriamente as te-
clas, com a outra, segura um controle remoto, que 
por vezes vai à orelha, como se fosse um telefone. Seu 
olhar distante mostra que seus pensamentos, talvez, 
também estejam distantes, voando pelo mundo.

De repente, na calmaria de seus movimentos, cavalos 
apressados galopam com seus cavaleiros pela mesa 
de seu escritório, fazendo do teclado de seu computa-
dor, um delicioso obstáculo a ser vencido. 

No sentido inverso, logo depois, dois atletas apostam 
uma corrida, sem perceber que nessa rampa, ou me-
lhor, nesse escritório, alguém os observa atentamente 
e pensa. 

Uma arrumadeira contente e saltitante vem em segui-
da, com um rodo apressado em mãos, que limpa tudo 
o que encontra pela frente.

A menina pensativa agora foca seu olhar em duas co-
zinheiras, já muito conhecidas por ela, que com colhe-
res de pau, mexem sem parar, o vazio que preenche 
suas panelas.

Contam muitas histórias a ela, que sorri e continua 
sem nada dizer. Uma delas oferece, com muito cari-
nho, algo feito em uma tampa reciclada. Ela bebe e, 
novamente, apenas, sorri.

Findando esse tempo infinito (10 minutos aproxima-
damente) ela levanta, sorri e finalmente interrompe 
seu precioso silêncio: “Acho que está na hora de arru-
mar o Grão!”

Adriana Salles, professora do G5T.

acontece no grão acontece no grão
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Um Saci na escola!
Um dia eu estava acompanhando as meninas do G5T 
no lanche e várias coisas foram caindo na mesa: um 
copo de suco, um iogurte, uma lancheira... 

– “O que é que está acontecendo?” Elas perguntaram. 

–  “Pode ser que o Saci esteja rondando a escola, pre-
gando suas peças!” Provoquei-as. 

– “Para ter certeza é preciso ver se está ventando, pois 
o Saci aparece nos redemoinhos!” Completei e saí para 
meu café. 

Quando voltei para o Quintal percebi que havia inten-
so movimento em busca do “menino de uma perna só”.  
Como numa caçada, elas rodavam a escola em conjun-
to e mobilizaram boa parte das crianças nessa procura. 
Algumas delas, inclusive, afirmaram ter visto a ponta do 
gorro vermelho, um furacão passando na quadra, entre 
outras evidências de que o Saci estava pela escola. 

Minutos depois, o José (G4T) comentou que meu cinto 
estava caindo, o que era um indício de que o Saci havia 
passado por ali. 

Eu estava achando muito legal observar toda aquela 
movimentação causada por essa pequena “mentira”, 
até que o Leo (G3T) olhou para mim e falou, choramin-
gando: “Estou com medo do Saci”. Eu contei em segre-
do para ele que era uma invenção, mas, mesmo falan-
do que acreditava na minha versão, ele continuou com 
medo o resto do dia.

O evento foi bastante interessante para mim porque 
pude admirar a capacidade de fabulação e de inventivi-
dade das crianças, a partir daquele mote. É incrível per-
ceber como uma centelha pode dar corda à imagina-
ção delas por horas a fio, contanto que haja elementos 

NoSSo Novo 
AMIGo: o 
PETEQUEIRo 
SENHoR ModESTo
 

Em uma sexta-feira à tarde, 30 de agosto, recebemos a 
visita do senhor Modesto no Grão.

Ele nasceu à beira do rio Jequitinhonha, que em tupi-
guarani quer dizer “na cesta (jequi) tem peixe (nhonha)”. 
Quando ele era pequeno, trabalhava no garimpo, na 
cidade de Diamantina, em Minas Gerais. Ele explodia 
dinamite, cavava e encontrava pedras muito preciosas, 
como o diamante e a esmeralda. Quando veio morar 
em São Paulo, foi trabalhar na editora brasiliense, onde 
se aposentou.

Hoje ele tem 91 anos e é petequeiro. Faz petecas pe-
quena, média e grande, com penas de pato e couro. 
Usa uma cola fria, especial, igual a usada pelo sapateiro, 
para que as penas não se descolem. O senhor modesto 
tem um documento que mostra que ele é um artesão.

Ele contou para nós que existe uma peteca bem pe-
quenininha que é usada para competição. Existe outra 
que se joga usando uma raquete em lugar fechado, 
porque não pode ter vento.

O senhor Modesto lembrou que sua mãe fazia para ele 
peteca com palha de milho, como os índios. Ele nos 
contou que quando era criança adorava brincar de 
passa-anel, como a gente, e que era campeão de pular 
corda.

Fomos para o Quintal e nos divertimos muito juntos. 
Ele sabe pular muito bem corda até hoje com um pé só, 
como o saci-pererê.

Gostamos muito desse nosso novo amigo, o petequei-
ro, senhor Modesto e esperamos encontrá-lo, logo, 
logo, para brincarmos juntos, de novo.  
 
Grupo 5 tarde

 

 

estimulantes para a sua continuidade. Foi interessante 
notar, ademais, como os reflexos de uma história são 
diferentes nas distintas crianças. A mesma história do 
Saci gerou curiosidade em um grupo delas e medo em 
um menino. 

Outra questão que me veio à mente, a partir desse 
evento, é a da “verdade” e da “mentira” no mundo da 
infância. Em nossa formação ocidental-cientificista ten-
demos a acreditar na verdade de maneira bastante po-
sitiva: se houver comprovação lógica, acreditamos na 
asserção, caso contrário não. As crianças, por sua vez, 
dispõem de uma capacidade muito maior de fabulação 
e de “relativização do real”. Assim, naquele dia, o Saci 
estava de fato na escola para muitas delas, e essa pre-
sença motivou boa parte de suas ações no momento 
do Quintal. Tais ações, referenciadas no Saci, propicia-
ram o desencadeamento de inúmeras reflexões – como 
a do José – e muitas outras percepções sensíveis por 
parte das crianças. Essas manifestações povoaram a 
mente delas de um sentido legítimo, sem nenhum 
compromisso com a lógica científica formal que nos é 
ensinada em anos de escola moderna. O caso do Saci, 
assim como o são outras tantas fabulações infantis, foi 
bastante emblemático para pensar nessas questões, as 
quais muitos de nós adultos não nos permitimos par-
ticipar por uma crença obtusa no caráter verdadeiro/
falso dos fatos que residem nas estórias e na História 
que escrevemos a cada dia.

Fernando Nogueira, auxiliar do G3T 

acontece no grão acontece no grão

O que nem o Fernando sabia é que, de fato, muitos Sacis 
apareceram no Grão, mas eram as crianças do G4T, com os 
capuzes que ganharam da Ilza, a mãe da Ana Clara (G4T)! 
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A maioria dos pais já passou pelo menos uma vez por 
essa situação: ao chegar à escola, a criança começa a chorar 
em frente ao portão porque não quer entrar. O curioso – 
e reconfortante – fato é que, do portão para dentro, tudo 
muda. A criança reencontra os amigos, as professoras, os 
brinquedos e relembra o quanto a escola pode ser diver-
tida. Ajudá-los a lembrar disso pode ser uma boa maneira 
de diminuir o chororô. Mas o mais importante de tudo é o 
pai ou a mãe estarem seguros e tranquilos. Ficar angustia-
do ou ansioso, com vontade de chorar junto, não vai ajudar 
em nada. Crianças são como esponjas, absorvem tudo ao 
seu redor. Se você der aquele abraço demorado na porta, 
sofrendo por deixá-lo lá, pode ter certeza que seu filho per-
ceberá e sofrerá junto. Uma pesquisa feita em Curitiba, no 
Paraná, revelou que 22% das mulheres de nível socioeconô-
mico privilegiado sentem-se culpadas por deixar seus pe-
quenos na escola, contra apenas 3% das mulheres de baixa 
renda. Isso porque enquanto as mães mais abastadas dei-
xam os pequenos na escola por um trabalho mais ligado à 
satisfação pessoal do que por necessidade, as mães menos 
favorecidas não têm outra opção.

Se for seu caso, deixe a culpa de lado. A escola é o melhor 
lugar para o seu filho nessa fase de desenvolvimento, seja 
pela socialização ou pelo estímulo contínuo. Se a culpa per-
sistir tente não contaminá-lo. Passe a segurança de que está 
fazendo o melhor para ele e que dali algumas horas você 
estará de volta para buscá-lo.

Essa mesma pesquisa comenta que o vínculo no portão 
também ajuda. No caso do Grão de Chão, o querido Vilson 
está sempre lá para receber as crianças com alegria e brin-
cadeiras. Uma vez, ele coletou folhas, galhinhos e ramos e 
construiu um ninho de passarinho. Pegou caroços de fruti-
nhas que os morcegos comem da árvore em frente à escola 
e colocou-os no ninho, fingindo que eram ovos. Quando a 
criança chegava chorando, ele a chamava para ver o ninho 
de passarinho cheio de ovinhos que ele tinha achado. Pron-
to! A criança se distraía e, em segundos, o drama estava es-
quecido. Quando o ninho já não era mais novidade, Vilson 
pegou uma aranha debaixo do viaduto que fica ali perto 
e colocou-a para morar no arbusto ao lado do portão. Em 
poucos dias ela já havia tecido uma enorme teia, que muito 
impressionava os pequenos que chegavam tristes.

Mas se nem as brincadeiras do Vilson, nem 
sua segurança estiverem funcionando e o 
choro persistir por muitos meses, pode ser 
sinal de que algo não está indo bem. Sepa-
ração dos pais, brigas em casa ou dificul-
dades na escola podem estar afetando seu 
filho. Nesses casos é sempre bom procurar 
ajuda profissional de um psicólogo.

E digo isso com conhecimento de causa. 
Meu filho chorou por mais de um ano para 
entrar na escola. Quando entrou, com um 
aninho, demorou bastante para se adap-
tar: foram três longos meses de sofrimento 
para nós dois no portão. Mais dois meses 
se passaram com ele entrando tranquila-
mente depois disso. Aí vieram as primeiras 
férias e com elas minha separação do pai 
dele. Quando voltaram as aulas, em feve-
reiro, o choro recomeçou e nunca mais pa-
rou. Lá dentro ele ficava bem, mas mesmo 
assim me incomodava o fato de ele nunca 
mais ter se acostumado a ir à escola. Pro-
curamos ajuda profissional, que depois de 
algum tempo nos sugeriu a troca de esco-
la. A escola que ele freqüentava, apesar de 
ser muito boa e com profissionais extrema-
mente carinhosos e cuidadosos, era bilíngüe. Praticamente 
só se falava inglês lá dentro. Isso, somado à separação, po-
deria estar sendo muito para ele. 

Aceitamos a sugestão e o matriculamos no Grão de Chão. Es-
tava bastante receosa com a adaptação, afinal se ele já cho-
rava horrores com quem ele conhecia desde pequenininho, 
imagina numa escola nova cheia de gente desconhecida? Fi-
quei chocada quando com apenas uma semana de aula meu 
filho entrou na escola correndo e rindo, sem nem olhar para 
trás. Nem nas minhas previsões mais otimistas eu esperava 
por isso. Acho que além da familiaridade com o português, 
ajudou bastante para ele trocar de ares, recomeçar, entrar 
em nova fase. Ainda mais esse recomeço, numa escola que 
tem chão de terra, tem bichos, tem arte, liberdade, alegria e 
fantasias. E agora lá se vai meu pequeno, cheio de pressa lá 
pra dentro. Meu filho está feliz. E eu mais ainda. 

Luana Lins, mãe do Pedro Parra (G2/G3M)

O choro do por-
tão é forte e tem o 
poder de colocar 
muitas “pulgas atrás 
das orelhas” dos 
pais. Será que meu 
filho está bem? 

Na maioria das ve-
zes o choro cessa 
assim que o portão 
se fecha. Ele ocor-
re em função da 
mudança de cena, 
da passagem da 
casa para a escola, 
do vínculo (com os 
pais) que tem que 
se romper para abrir 
espaço para o outro 
(o professor).

Para algumas crian-
ças isso é muito fá-
cil; para outras, no 
entanto, é bem difí-
cil. Há crianças que 
passam por fases 
em que estão mais 

sensíveis e o choro aparece de vez em quando. Outras criam 
rituais matinais e parte dele é chorar para entrar. Cada caso 
tem sua especificidade e deve ser visto com muita atenção.

João, G2T, chorou algumas vezes no portão. Eu perguntei-lhe 
o porquê e ele, um tanto confuso, me disse: “Por que hoje... 
Quem vem me buscar? A mamãe!”.  Durante a conversa vá-
rios amigos chegaram perto para dar sua contribuição.Mar-
tim, G2T, me explicou: “Eu quero ficar só com o papai”. Luiza, 
G2T, levantou uma hipótese: “Ele chora e machuca o dedo.” A 
conversa logo acabou com eles subindo na árvore ao lado do 
Tanque de Areia. O mais importante foi mostrar como estão 
crescendo, e é para isso que vêm para a escola.  

Há situações especiais que podemos atribuir como causa des-
se choro: pais que trabalham em casa, período pós primeiras 
férias escolares, bebê novo em casa, processo de separação. 

Se pensarmos pela ótica da criança:

− Qual o sentido de ela vir para a escola se os pais ficam em 
casa? 

− Se a família passou um período de férias tão gostoso, to-
dos juntinhos, por que ela tem que se separar? 

−  Se o bebê pode ficar em casa no colo da mamãe, por que a 
criança não pode ficar em casa também? 

São motivos que falam sobre a ilusão de um bem estar em 
casa, da completude que a escola quebra. Se eles estão bem 
na hora da saída, o problema não está na escola ou em casa, 
mas na intersecção. 

Algumas ações podem ajudar bastante: 

•	 Esclarecer	a	rotina	da	casa,	as	atividades	de	cada	mem-
bro da família e a importância da escola como compro-
misso da infância.

•	 Participar	de	todas	as	reuniões	de	pais,	durante	as	quais	
é possível visualizar tudo o que a criança faz na escola. 

•	 Falar	 o	 nome	 dos	 colegas	 da	 turma,	 das	 professoras,	
elencar as atividades que eles costumam fazer na escola 
também pode ajudar, já que mostra que os pais conhe-
cem o universo da criança e confiam na escola.

•	 Desviar	a	atenção	durante	o	percurso	casa	escola.	Brin-
car de contar os carros vermelhos, por exemplo, ou ouvir 
músicas diferentes: Cd do Grão, ópera, rock ou jazz, além 
do repertório infantil.

•	 Entrar	com	a	criança	no	chão.	O	colo	passa	o	recado	de	
que ela é pequena e indefesa; quando ela vem pelas pró-
prias pernas mantém uma postura mais crescida e inde-
pendente. 

•	 Trazer	algum	objeto	para	mostrar,	um	livro	ou	um	cd	para	
para todos ouvirem na Roda ajuda a integração e faz com 
que a criança sinta-se especial!  Isso desvia o foco da des-
pedida no portão. 

•	 Chegar	no	horário	ajuda	sempre,	pois	o	Quintal	está	mais	
acolhedor e o professor disponível para todo o chamego 
necessário. Quando a criança chega perto ou depois das 
9h ou das 14h, todos estão em sala e as crianças são rece-
bidas pelos auxiliares de serviços gerais. 

Se nada disso ajudar, podem vir falar comigo, pois essa situa-
ção angustia de verdade e pode ter outros motivos.

Paula Ruggiero 

pais que escrevem pais que escrevem

O choro do portão 
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Fiquei emocionada quando me convidaram para escrever 
minhas impressões sobre o Dia dos Pais. Além de ser nosso 
primeiro evento, acabamos de chegar a SP e, agora, os filhos 
estão na mesma escola dos primos...enfim, muita coisa junta! 

A primeira sensação, ao chegar, foi a de estar invadindo um 
espaço de homens. Havia poucas mães e as funcionárias, ou 
seja, o ambiente era, definitivamente, masculino. Não como 
uma oficina de antigamente, nada assim... Era um masculino 
suavizado pelas crianças, e, nesse sentido, muito acolhedor. É 
como chegar ao Grão: sensação de estar chegando em casa. 
Os adultos podem até se sentir um pouco alheios ao espaço, 
mas as crianças se sentem totalmente à vontade, como se 
sempre tivessem feito parte desse lugar que acolhe e instiga 
ao mesmo tempo. 

Voltando ao Dia dos Pais, as atividades foram propostas de 
tal forma que senti que ninguém se estressou com elas. Não 
se iludam, elas foram cuidadosamente preparadas, mas se 
houve algum estresse, foi eliminado. Todos desfrutaram da 
pintura com tintas naturais, do arco e flecha, das esculturas 
na argila e da leitura, igualmente, alegremente. O cabo de 
guerra foi uma farra, 
maior para os pais, ló-
gico. Mas as crianças 
também curtem, riem, 
os professores e funcionários se divertem. Aquela sensação 
que muitas mães temos de que as crianças se comportam 
melhor com os pais se confirma: quase nenhum choro, tudo 
tranqüilo naquele caos de crianças felizes correndo e brin-
cando sem parar. A tarde vai terminando e somos convida-
dos para a fogueira, que a princípio não se acende, e ainda 
assim reina a calma entre professores e funcionários, quase 
como se pensassem juntos: “Ia ser legal uma fogueira, mas 
se não rolar, paciência”. Por fim o fogo pega, crianças felizes 
cantam, uns com instrumentos, outros sem; alguns brincam, 
ninguém se sente “obrigado” a nada, a única obrigação é cur-
tir o momento...Em seguida um bolo é servido, depois de um 
“parabéns”, e os presentes são entregues. Lindos. Minha so-
brinha, muito aplicada, fez a lição de casa: acariciar o rosto do 
pai para lembrar de suas feições... Olha que delícia de presen-
te! Meu filho e meu sobrinho fizeram um marcador de livros, 
que decidiram levar para o sítio para decorar a casa. O grupo 
da nossa filhota fez uma mandala, que na adaptação eu havia 
visto na íntegra: um sucesso de concepção e elaboração. 

Posso falar qual para mim foi o melhor presente? Saber que 
a decisão de escolher o Grão para nossos filhos, é, sem dú-
vida, uma das poucas que podem nos tranqüilizar na vida 
doida de pais e mães que optamos por levar.

Flávia, mãe do Gustavo (G3T) e da Maria Luiza (G1T)

o uso de esmaltes 
e outros cosméticos 
na infância
Retocar a maquiagem, ir ao salão para fazer hidratação, cor-
te e escova nos cabelos, além de pintar as unhas toda se-
mana de uma cor diferente é a rotina de muitas mulheres. 
Entretanto, esses cuidados com a beleza estão ganhando 
adeptas cada vez mais novas. As crianças vêm mostrando 
que a vaidade não tem idade para começar. Um exemplo é 
Suri Cruise, filha dos atores Tom Cruise e Katie Holmes, que 
com três anos de idade já usava sapatos de saltinho e não 
desgrudava de sua bolsinha de maquiagem.

E por que isso acontece? Existe uma demanda das próprias 
crianças, que se espelham na mãe, nas irmãs e amigas; e das 
empresas, que querem mais uma fatia de consumidores e 
lançam mão de vários artifícios para seduzirem os peque-
nos. O foco da indústria de cosméticos, que até então eram 
os adolescentes, com várias linhas teen nas prateleiras de 
farmácias e supermercados, agora parece estar se voltando 
também para o público infantil.

E há algum problema nessa iniciação tão precoce a esse 
mundo? Sim, há. A exposição precoce a substâncias quími-
cas pode levar ao aparecimento de reações cutâneas irrita-
tivas e alérgicas, tanto imediatas quanto na idade adulta. 
Nesses casos, a sensibilização a determinadas substâncias 
na infância – fase em que o sistema imunológico ainda está 
em formação – pode resultar em um quadro alérgico futuro, 
fazendo com que essas crianças não possam mais usar tais 
produtos quando adultos.

A ANVISA, órgão do governo que regula a fabricação e a 
comercialização dos cosméticos, determina uma série de re-
quisitos para que um cosmético chegue ao consumidor, na 
tentativa de assegurar a eficácia e a segurança do produto. 
Eis alguns requisitos dos cosméticos mais usados por nossos 
pimpolhos:

ESMALTES: é estabelecido que eles devem ser feitos a base 
de água e livre de substâncias tóxicas considerando-se pos-
síveis casos de ingestão acidental (atóxicos), além de serem 
comprovadamente seguros quanto a irritações e alergias 
cutâneas (hipoalergênico). Outra característica é ser facil-
mente removido com água e sabonete, sem o uso de re-
movedores ou acetona. É indicado o uso somente a partir 
dos 5 anos.

Começo este texto um pouco antes de sair para encontrar 
com os amigos que fizemos no Grão. É noite de sexta e as 
crianças vão para mais uma eletrizante festa do pijama. A 
moda pegou e tivemos várias nesse ano. Com as crianças 
mais crescidas, os revezamentos das casas para brincar, as 
caronas para a natação e a amizade desse grupão de pais e 
mães do Grão foram coroados lindamente! A festa de hoje 
é do Pedro de Souza e, logo depois de deixar o nosso Pedro 
Boulos	por	lá,	vamos	para	a	casa	da	Pat	e	do	Mário,	pais	da	

Clara e vejam só, do Pe-
dro! Vamos comer uma 
pizza e falar de crianças, 
trabalho, médicos cuba-

nos e facebook (que aliás não supera encontros como esses).

Essa baladinha de hoje é uma entre almoços e chopps que 
vieram ocorrendo aos poucos e com muita vontade de di-
vidir e crescer juntos. As dificuldades e posturas de vida, as 
crianças e os jogos eletrônicos, os doces e os produtos in-
dustrializados, a vontade de criar os filhotes com amor e o 
respeito pelas diferenças foram sempre partilhados com res-
ponsabilidade. Uma visão de mundo parecida e a enorme 
capacidade que o grande espírito do Grão tem em agregar 
as pessoas criou o ambiente para que a amizade nascesse. 
Eu não sei qual é a opinião de meus novos amigos, mas no 
meu ponto de vista essa situação é mágica. Como os mági-
cos que as crianças adoram que tiram balas da orelha, tira-
mos a sorte grande.

Sorte grande mesmo! Porque o que sinto é que, quanto mais 
vamos nos tornando pais em São Paulo, mais a agenda nos 
engole. Para sincronizar agendas é preciso muita vontade e 
muita brecha. Só com os amigos é que essa brecha nasce 
porque há desejo de encontro e certeza de sorriso. Não é 
fácil fazer novos melhores amigos a essa altura do campeo-
nato e só por essa razão o Grão já seria o melhor do mundo, 
não fossem outras tantas boas razões para isso! Mas agora 
estou saindo... E voltando.

Jader Scalzaretto, pai do Pedro B. S. (G5T)

pais que escrevem pais que escrevem

MAQUIAGEM (sombras, blushes, batons e brilhos labiais), 
FIXAdoR dE CABELo (gel) e MAQUIAGEM CAPILAR (tin-
ta): O produto deve ser feito para ser removido com a sim-
ples lavagem com água e sabonete / xampu. É indicado o 
uso a partir dos 3 anos.

Escrevendo este artigo, eu quis dividir um pouco do meu dia 
a dia como profissional sobre um tema tão comum atual-
mente que é o uso de cosméticos por crianças, prática apa-
rentemente inofensiva, mas que pode trazer consequências 
negativas. A criança pode muito bem aproveitar a infância 
brincando e valorizando a beleza dela como ela é, sem arti-
fícios. O que pode ser mais divertido e educativo do que es-
timular o lúdico em fantasias, teatros e brincadeiras? E para 
isso não é necessário o uso de maquiagens ou pinturas. 

Tatiana, mãe do Eric (G4M), é dermatologista formada 
pela USP
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Depois de almoçar, na hora de escovar os dentes, eu disse 
às crianças para ficarem em frente ao espelho e escovar 
onde	estavam	as	sujeiras	nos	dentes.	Marina	Barata	(G5T)	
me perguntou: “Sabe, Mércia, qual é o dente que mais pre-
cisa ser escovado?” Eu disse: “Qual, Marina?” Ela respondeu: 
“Os carnívoros.”

 Mércia, auxiliar do G4T, G5T e G6T

Eu contava uma história para meus filhos:
“... Zero Zero Alpiste, personagem de um livro infantil, nun-
ca chorava porque ‘homem não chora’. Nessa hora Martin 
me olha e, apontando para si e para o irmão, me diz: 
“A gente não é homem, é pessoa. Então, a gente chora”.

Mariana, mãe do Pedro (G6T) e do Martin (G3T)

Encontrei o Martin, G2T, na pia brincando com água, com 
a camisa toda molhada. Eu disse: “Martin, hoje não dá para 
brincar com água, porque está frio e você está molhan-
do sua roupa, vamos trocar.”  Tirei sua camisa, coloquei a 
mão em seu peito e disse: “Olha só como o seu peito está 
gelado!” Ele retrucou, dizendo: “Quem tem peito é meni-
na, menino tem cartola”. Eu disse: “Por que cartola?” E ele 
respondeu: “Porque é redondo, olha aqui.”

Mércia, auxiliar do G4T, G5T e G6T

Um menino e uma bexiga vermelha são os personagens 
principais do novo filme que minhas filhas elegeram como o 
preferido do momento. Um clááááássico do cinema francês, 
O Balão Vermelho é um poema audiovisual em trinta minu-
tos que põe em cena uma tocante e inusitada amizade.  Falar 
em poesia não é uma definição gratuita. O filme é um poe-
ma no sentido de propiciar o devaneio, valorizar o não-dito 
e, mesmo assim, dizer. Em tempos em que os filmes para as 
crianças seguem a regra quanto-mais-barulho-cor-referên-
cia-hiperlink melhor, é uma delícia sentar com as meninas e 
poder ouvir o que elas têm a dizer. A Nina gosta de descrever 
as ações do voluntarioso balão:  “agora ele vai voar”, “ago-
ra ele vai se esconder”, “agora ele não vai poder entrar aí”. A 
Siena faz comentários do tipo “criança pode ir sozinha para 
a escola?” e “que escola sem graça!” (imaginem o pátio cinza 
de uma escola francesa comparado ao quintal do Grão...).

Juntas, vamos acompanhando as aventuras da bexiga e 
do menino Pascal, interpretado pelo filho do diretor Albert 
Lamorrise, pelas ruas parisienses dos anos cinquenta. Não 
aquela Paris glamourosa da Rive Gauche, mas uma Paris ain-
da com cara de pós-guerra, com terrenos baldios, passagens 
estreitas e uma cor sépia que põe em destaque o vermelho 
do balão, deixando-o ainda mais bonito e brilhante. 

Nesse cenário somos transportados para um mundo onde 
os adultos são meros coadjuvantes, porque não podem nem 
conseguem acessar a dor e a beleza da infância não idea-
lizada. Um mundo onde minhas filhas transitam cheias de 
entusiasmo e curiosidade.

E caso alguém ainda não tenha se convencido com a indi-
cação das críticas Nina e Siena, acrescento que O Balão Ver-
melho, com seus trinta minutos de duração e praticamente 
sem diálogos, venceu o Oscar de Melhor Roteiro Original e a 
Palma de Ouro em Cannes, em 1957. Cinquenta anos depois, 
em 2007, ganhou uma releitura do renomado diretor taiwa-
nês Hou Hsiao-Hsie chamada A Viagem do Balão Vermelho.

Este ainda não vimos. Por enquanto, o balão vermelho de 
Pascal continua flutuando em nossa sala.

Luana, mãe da Siena (G4M) e da Nina (G2M)
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pais que escrevem ipsis litteris

A leveza de um 
Balão vermelho

BARANGANdÃ E A ARTE do BRINCAR

As professoras Raquel (G2T) e Luciana (G4M e G6T) 
uniram-se para preparar festas de aniversário com 
cara de Grão! Elas propõem muitas brincadeiras, 
histórias, propostas de arte e uma deliciosa caça ao 
tesouro.

Telefones para contato:

Luciana (11) 99197.8547  |  Raquel (11) 94822.7717


