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Futebol arte e diversidade

O mundo é um só. Viva!


Carlos Lima 
Coordenador do Núcleo de Educomunicação da Prefeitura de São Paulo

Camila Escudero
Professora  Doutra do curso de Jornalismo da Universidade Metodista de São Paulo



progressista, com pautas que valorizam a diversidade 
e a proteção do meio ambiente. 

Em todas essas ocasiões, a população brasileira, 
tão conhecida pela sua diversidade cultural, se dividiu. 
A Educomunicação não ficou assistindo de camarote. 
Foi para a “Geral”. Quem é mais velho, se lembra do 
saudoso Maracanã que tinha esse setor. A Geral era 
onde o torcedor se reunia para empurrar o seu time 
para vitória. Ficava colado no campo. 

Este número 4 da REVISTA IMPRENSA JOVEM é 
a visão da Geral sobre os grandes desafios do time 
escalado com:  Mundo, Brasil, Cidade e Escola.  Nessas 
quatro linhas das matérias produzidas, os estudantes 
do ensino fundamental e os universitários de 
Jornalismo, apoiados pelos professores e equipe de 
estudantes de pós-graduação, bateram um bolão. É a 
Copa do Mundo de um time só. Um super conteúdo, 
com belas histórias, protagonizado por esse time.

O Brasil participou de mais uma Copa do Mundo. 
Nossa torcida foi para que o hexa viesse, mas, vai ter 
que ficar para 2026. No entanto, o mundial do Catar 
pode ser considerado o último evento do ano que 
mexeu com as emoções de todos nós. E olha que 
foram muitas em 2022. 

Nunca, na história deste país, os brasileiros 
sofreram até o último minuto (inclusive nos pênaltis, 
no jogo do Brasil contra a Croácia, nas quartas de 
final). A pandemia indo embora, mas, deixando o 
seu legado nas vidas de quem conseguiu sobreviver. 
Nos 200 anos de Independência, celebrado em 7 de 
setembro, foram poucas as lembranças para Maria 
Quitéria, Joana Angélica e Maria Felipa, mulheres 
baianas que ajudaram a libertar o país em Salvador. 
A democracia em risco, com conflitos ideológicos: de 
um lado, o apoio ao governo militar e as suas pautas 
de costumes e, do outro, a ideia de um governo 

trocas interculturais como um direito humano. Mas 
que lugares de nascimento não necessariamente 
indicam pátria, identidade e pertencimento. E que o 
mundo nem sempre foi dividido por estado-nação, 
com fronteiras rígidas, em sua maioria desenhadas 
de forma arbitrária e violenta. 

Eventos como uma Copa do Mundo, como o que 
acabamos de assistir, é uma oportunidade de refletir 
sobre o mundo que queremos, em diversos aspectos: 
cidadania, inclusão, equidade, justiça, respeito, 
solidariedade.  Não à toa, trouxemos ele como tema 
chave desta nova edição da REVISTA IMPRENSA 
JOVEM. Espero que gostem!

Ah, não poderia encerrar esse texto sem 
parabenizar a equipe de alunos da pós-graduação 
em Comunicação Social da Universidade Metodista 
(mestrado e doutorado) pela apresentação do relato 
de pesquisa que detalhou o processo de produção 
da REVISTA IMPRENSA JOVEM, na  XVI Conferência 
Brasileira de Comunicação Cidadã / Mídia Cidadã, 
realizada em outubro, em Londrina (PR). Aproveitando 
o clima da Copa: vocês fizeram um golaço.

Em novembro, quando ainda estávamos na 
expectativa pelo início da Copa do Mundo, o jornal 
Estado de Minas publicou uma matéria informando 
que das 32 seleções que disputariam o torneio de 
FIFA, 14 – a maioria europeia – tinham, pelo menos, 
um jogador com ascendência africana. A seleção da 
França, por exemplo, participou do Mundial com 14 
atletas nascidos ou com parentesco em países da 
África, seguida do time da Alemanha, com 8. A equipe 
do Catar – país sede – foi formada, também, por 8 
jogadores com essas origens.

Na Copa anterior, na Rússia, em 2018, 82 atletas 
nasceram em um país, porém, jogaram por/para outra 
seleção. Eram atletas do Marrocos, Tunísia, Nigéria, 
Egito, Japão, Inglaterra, Suíça etc. que defenderam 
outros países. O Brasil não esteve à margem desse 
processo: os brasileiros Diego Costa e Rodrigo foram 
escalados para a seleção da Espanha, enquanto Pepe 
jogou por Portugal e Thiago Cionek, pela Polônia.

O que eu quero chamar a atenção com esse 
assunto não é só para a questão da diversidade e da 
necessidade de se pensar os fluxos migratórios e as 
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ores

Fotos: Equipe REVISTA IJ

Fazer a REVISTA IMPRENSA JOVEM não 
é fácil! A gente trabalha muito. Mas 

também se encontra, se diverte e posa 
para fotos. Aí vão algumas. 

VISITA da EMEF 
Rodrigues de Carvalho 
ao Museu do Ipiranga

WORKSHOP sobre 
técnicas jornalísticas na 
EMEF Aclamado

TRABALHOS na EMEF 
Coelho Neto

ALUNOS da EMEF Armando 
Cridey Righett em workshop 
sobre Jornalismo

EQUIPE da EMEF Tatiana 
Belinky em ação

TIME IJ da EMEF Maurício 
Goulart tem o apoio da profa. 

Zulêca de Assis (de azul)

CEU EMEF Jambeiro nos preparativos da matéria sobre o álbum da Copa
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Jornalismo

A cada quatro anos, o mundo 
todo passa a prestar atenção em um 
único evento esportivo: a Copa do 
Mundo de futebol. Ainda mais no 
Brasil, país que tem a seleção com 
mais vitórias no torneio – somos 
pentacampeões. Neste ano, os 
brasileiros foram atrás do hexa e os 
jornalistas ficaram de olho nisso.

Muitos profissionais da 
imprensa fizeram a cobertura do 
evento diretamente no local, o 
Catar, país do Oriente Médio. Para 
isso, os jornalistas tiveram que 
passar por um processo chamado 
de credenciamento. Ou seja, eles 
solicitaram um tipo de cadastro para 
a entidade que está organizando 
o torneio – neste caso, a Fifa. A 
Federação Internacional de Futebol, 
então, analisa o pedido e libera o 
jornalista para entrar nos locais onde 
tudo acontece, como os estádios da 
Copa do Mundo. 

Quem acompanhou os jogos 
pela televisão, por exemplo, deve 
ter reparado que os jornalistas 
dentro dos estádios usam um 
crachá. Essa é a credencial que 
permite a eles acesso ao campo, 
ir até as áreas de entrevistas com 
jogadores, entre outros locais.

Os profissionais da imprensa 
que cobrem a Copa do Mundo 
costumam se dividir para 
acompanhar diferentes seleções. 
Quem foi enviado ao Catar pode 
seguir mais de um time durante o 
evento ou, ao menos, as equipes 
que são fortes candidatas ao 
título. Costumam estar nesse 
grupo seleções como os da 
Alemanha, Espanha e França – 
além do Brasil, é claro.

Quem vai para uma Copa do 
Mundo trabalhar como jornalista 
deve estar bem-preparado. Para 
começar, é importante saber 
falar ao menos inglês, idioma que 
costuma ser o mais usado para as 
comunicações no exterior. Além 
disso, o jornalista tem que estudar 
bastante para o evento. É preciso 
saber, por exemplo, o histórico 
das últimas Copas para conseguir 
acompanhar o desempenho dos 
times e fazer comparações que 
podem ser interessantes para o 
leitor, ouvinte ou telespectador. Se 

Maria Carolina Cristianini
Editora-chefe do jornal Joca e 
Jornalista Amiga da Criança pela ANDI



FIFA esperava receber até 17 mil profissionais de mídia 
durante o Mundial; Centro de mídia (Host Country Media 
Centre - HCMC) foi montado em Doha

Divulgação / FIFA

o jornalista estiver escalado para 
cobrir uma seleção especificamente, 
é ainda mais interessante estudar 
melhor cada jogador da equipe. 
Dessa forma, a cobertura fica mais 
completa, pois o desempenho dos 
jogadores durante o torneio vem, 
por exemplo, acompanhado do 
contexto da carreira do atleta.

JORNALISTAS NO BRASIL

Nem todo veículo de imprensa 
consegue enviar equipes de 
jornalismo para fazer a cobertura 
de uma Copa do Mundo no local do 
evento. Esse tipo de viagem custa 
bastante dinheiro. Por isso, também 
há jornalistas que acompanham o 

evento daqui do Brasil. 
Quem trabalha dessa forma pode 

contar com a ajuda, por exemplo, de 
um portal da Fifa feito especialmente 
para a mídia. Um cadastramento 
prévio precisa ser feito: é necessário 
preencher um formulário com as 
informações do jornalista e do veículo 
de imprensa em que ele trabalha, 

incluindo dados como número de 
passaporte e foto da primeira página 
deste documento. Então, a Fifa faz 
uma análise do cadastro e responde 
dizendo se ele foi aprovado ou não.

Nesse portal, os jornalistas tem 
todas as informações sobre o que 
aconteceu no Catar, por meio de 
dados divulgados diretamente pela 

Fifa, além de fotos e vídeos do torneio 
que foram usados nas reportagens. 
Caso esteja curioso para ver como 
foi o portal da Copa de 2022, clique 
aqui.

A COPA DE 2022

Neste ano, o evento foi diferente 
na data. Copas do Mundo costumam 
acontecer entre junho e julho. No 
entanto, como o verão do hemisfério 
Norte acontece no meio do ano e o 
Catar é um país de altas temperaturas 
(os termômetros passam facilmente 
dos 40ºC na estação mais quente) 
e de ambiente muito úmido, ficou 
decidido que seria melhor fazer 
o evento no fim do ano. Assim, a 
Copa de 2022 foi realizada entre 20 
de novembro e 18 de dezembro, 
quando a temperatura no país variou 
entre 15º C e 30º C.

Mesmo assim, uma série de 
medidas foi tomada para garantir 
o conforto térmico nos estádios – 
tanto para jogadores quanto para 
torcedores.  O teto do estádio Al 
Janoub, por exemplo, foi projetado 
para desviar o fluxo de ar quente 
que atinge a região, vindo do mar. As 
arquibancadas contaram com saídas 
de ar, na parte inferior, que deixaram 
o clima mais agradável dentro dos 
estádios. Jatos de ar frio também 
foram lançados na direção do campo, 
formando uma camada mais gelada 
para o conforto dos jogadores.

O Brasil não conseguiu o hexa 
tão buscado. Passou bem por jogos 
contra a Sérvia, Suíça, Camarões. 
Mas, perdeu para a Croácia, nas 
quartas de finais, nos pênaltis. 

O JORNAL JOCA fez a 
cobertura a distância da Copa 
do Mundo. Clique aqui para 

ver como ficou. 
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https://media.qatar2022.qa/
https://media.qatar2022.qa/
http://www.jornaljoca.com.br
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Copa do Mundo, a gente vê na escola

A EMEF Maurício Goulart se 
uniu para enfeitar a escola e torcer 
pela performance dos jogadores e 
da comissão técnica na esperança 
do hexa para o Brasil!  Infelizmente, 
não foi dessa vez, mas, o processo 
educacional da escola, que possui 
em torno de 900 estudantes do 1º 
ao 9º ano, foi campeão. A REVISTA 
IMPRENSA JOVEM expõe nesta 
reportagem alguns dos trabalhos 
desenvolvidos em sala de aula que 
revelam o capricho e o espírito 
esportivo dos alunos. 

Na disciplina de Artes, os 
estudantes do 9º ano produziram 
cartazes com técnicas de desenho, 
recorte e colagem. “O objetivo 
foi trabalhar a motivação e 
nacionalidade dos alunos e conduzi-
los ao aprendizado pelo exercício 
da observação para a produção de 
mensagens. Foi feita uma disputa 
entre as diferentes salas pela melhor 
ornamentação. O ânimo com que 
produziram foi ímpar”, disse o 
professor Gilberto Soares Campos. 

Um dos corredores da EMEF 
Maurício Goulart se transformou em 
um painel com a linha cronológica e 
informações de todas as Copas. Os 
alunos do 8º ano, sob a orientação 
da professora de Educação Física 
Jáci Dayani, também fizeram uma 
pesquisa sobre os países que 
participam da Copa e suas bandeiras, 
sem esquecer de La’eeb, a mascote 
do campeonato de 2022. 

A escola também ganhou um 

painel comemorativo que une as 
duas festividades: Copa e Natal. 
Fruto da colaboração entre os 
alunos do 7º ano, o “COPAL” foi 
usado como fundo de muitas selfies. 

Os estudantes do 2º ano C 
participaram da atividade “Só 
tem craque”, na qual as crianças 
usaram papel sulfite, tinta e muita 
criatividade. “A proposta foi elas 
imaginarem ser estilistas da seleção 
brasileira. Assim, cada uma criou sua 
própria camisa”, contou a professora 
Fernanda da Silva Costa. 

Texto e imagens: 

EMEF Maurício Goulart


SÓ TEM CRAQUE: A 
customização das camisas 
feita pelas crianças do 
2º ano C foi um sucesso; 
desenhos foram expostos 
com os nomes dos alunos 
em mural (abaixo)

NA DECORAÇÃO, cartazes para animar 
a torcida, linha cronológica sobre as 

Copas do Mundo e painel que serviu de 
cenário para selfies na escola
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Tem gente que literalmente 
vestiu a camisa. Os craques da EMEF 
Maurício Goulart são as crianças 
do 2º ano D e 4º ano D. “Como essa 
é praticamente a primeira Copa da 
qual elas participam, decidimos 
fazer um trabalho que mostrasse a 
influência desse período na rotina 
de vida das pessoas”, explicou a 
professora Dayana Ferreira. Além 
das fotos com a camisa da seleção, 
os alunos decoraram a sala com 
cartazes e estudaram a letra do 
Hino Nacional. Já os alunos do 4º 
ano B, sob orientação do professor 
Rafael Johnny, fizeram um mural 
bem colorido onde colocaram 
recados de incentivo aos jogadores 
da seleção brasileira. 

ALEGRIA, TRISTEZA E OTIMISMO

A Copa do Mundo é um período 
que traz diferentes sentimentos e 
recordações a todos. A REVISTA 
IMPRENSA JOVEM perguntou a 
professores, funcionários e alunos 
da EMEF Maurício Goulart sobre 
suas experiências e expectativas 
em relação ao campeonato. 

O agente de apoio escolar 
Manoel Fernandes de Andrade, 
67 anos, está alegre por ter 
acompanhado mais uma Copa, 
a qual ele acredita ter o poder 
de unir os povos. O professor de 
Educação Física Claudemir Farias, 
44 anos, tem boas lembranças de 
sua infância, quando saía com sua 
mãe e via as ruas decoradas de 
verde e amarelo, apesar de não 
esquecer da tristeza que sentiu 
quando assistiu ao Brasil perder de 
7 a 1 para a Alemanha. 

Os estudantes do 8º ano 
se mostraram entusiasmados. 
Rhobert Adailton Gonçalves, 
Kauã Gabriel Oliveira da Silva, 
Pedro Henrique Novais Rodrigues, 
Jean Julius e Anderson Paulo de 
Santana Torres Neves disseram 
estar bastante confiantes na 
seleção brasileira. Que venha o 
hexa! (O texto foi finalizado antes 
da eliminação do Brasil no mundial 
do Catar, ocorrida no dia 9 de 
dezembro de 2022. Na ocasião, o 
time brasileiro perdeu para o da 
Croácia, nos pênaltis).

4º ANO B e o painel 
repleto de recadinhos de 
incentivo aos jogadores 
da seleção brasileira

A Copa mudou a aparência das ruas do entorno da escola, localizada 
na Cidade Tiradentes, bairro da Zona Leste da capital paulista. Entre 

elas, está a Rua Catar, famosa por ter sido o local de gravação do 
comercial de uma marca de refrigerante em homenagem ao evento 

com sede, em 2022, no Catar. 

SELEÇÃO mais que especial é a das crianças da EMEF; 
no detalhe, a  professora Dayana Ferreira

O Catar é aqui

AS ALUNAS Melissa Santana Correia e Maria Luyza Sampaio de 
Oliveira, do 7º ano, foram conferir a decoração exposta na rua Catar
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Como a 
Copa entra 
no mundo da 
educação

Nas escolas, existem as aulas 
de Educação Física, claro. Mas 
isso não é o suficiente para a 
total aprendizagem do esporte. 
Assim, algumas escolas têm os 
“interclasses” (jogos de todos os 
esportes entre salas – veja como 
organizar um nas páginas 24 e 25). 

Na escola EMEF Coelho Neto, 
em específico, existe de voleibol, 
basquete, xadrez e, principalmente, 
o de futsal que é muito concorrido 
entre os estudantes. Neste ano, 
a final dos jogos interclasses de 
futsal masculino foi disputada pelas 
turmas do nono ano D e B. A equipe 
vencedora foi o 9º ano B.

Mas, será que a escola pode 
influenciar o sonho dos estudantes 
de seguir no esporte? Além dos 
interclasses, como estimular o 
gosto por uma modalidade? 

Alyson da Silva Ribeiro é aluno 

JOGOS interclasses de futsal realizado na 
EMEF Coelho Neto, em 2022; o aluno Alyson 
da Silva Ribeiro foi um dos integrantes da 
equipe vencedora, o 9º ano B

Texto e imagens: 

EMEF Coelho Neto


da EMEF Coelho Neto há 9 anos e 
foi integrante do time do 9° ano B, 
que venceu os jogos interclasses 
de 2022. Ele acha que a escola tem 
grande participação no incentivo 
ao esporte, tanto no aspecto 
acadêmico, quanto particular. “Na 
escola, vivencio muitas situações 
que vão me ajudar no futuro da 
minha carreira, principalmente 
psicologicamente”. Ele conta, 
também, que começou a ter 
interesse pelo esporte muito cedo. 
“Com meus 2 e 3 anos, já jogava bola 
e, com 7, entrei na minha primeira 
escola de futebol”. Atualmente, ele 
joga no Grêmio Mauaense.

A diretora da EMEF Coelho 
Neto, Jeanini Bonazzi, ressalta 
o papel da escola não só no 
aprendizado do esporte, mas na 
melhora das relações, sociais. 
Em época de Copa do Mundo, 

ela mesma estimula a troca de 
figurinhas do álbum da Copa, 
inclusive utilizando sua sala para 
isso. “Percebi enquanto eu era 
professora de Educação Física 
que, ao trocar figurinhas com 
os estudantes, me sentia mais 
próxima deles”.

E essa proximidade, na opinião 
de Jeanini, facilita tudo. “Sim, 
acredito que a relação entre 
educadores e gestão fica muito 
mais tranquila se houver uma 
proximidade entre as partes. Quando 
uma equipe é unida, os estudantes 
percebem, o que também facilita 
para que eles tenham um bom 
entendimento sobre a perspectiva 
da educação na escola. Quando a 
escola consegue criar e manter esse 
ambiente acolhedor, isso se reflete 
na comunidade escolar como um 
todo”, afirma a diretora.

Já que falamos nas figurinhas do álbum da 
Copa, que tal conhecer um pouco mais sobre a 

história do Mundial?
Os primeiros esforços na direção de se organizar 
uma competição como a Copa do Mundo foram 

realizados por um dos idealizadores da Federação 
Internacional de Futebol (FIFA), o holandês Carl 

Anton Wilhelm Hirschman. Contudo, o grande 
responsável pela realização da primeira Copa do 

Mundo foi Jules Rimet, presidente da entidade 
durante mais de 30 anos.

A primeira Copa do Mundo foi realizada no 
Uruguai, em 1930. No começo, era composta por 

apenas 13 seleções participantes, sendo uma 
grande diferença, visto que em 2022 competiram 32 
seleções. A primeira final da Copa do Mundo contou 

com a participação das seleções do Uruguai e da 
Argentina, o ganhador da vez foi o Uruguai. 

Hoje, a copa ocorre a cada quatro anos e, de 
certa forma, ganha espectadores a cada edição. 
Na Copa do Mundo de 2014, por exemplo, que 

ocorreu no Brasil, a final teve cerca de 1 bilhão de 
espectadores.

História 
dos mundiais
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A Copa do Mundo de futebol é um 
evento que envolve todo o planeta e, em 
2022, foi realizada bem no finalzinho do ano, 
em dezembro. Mas, um pouquinho antes 
da bola rolar no Catar, sede do mundial, 
muita gente já estava ligada em todos os 
lances para completar o esperado álbum de 
figurinhas do evento, que como em todas 
as edições do torneio, é uma “febre” para 
pessoas de todas as idades.

A HISTÓRIA DOS ÁLBUNS

Segundo historiadores, os álbuns de 
figurinhas começaram a se popularizar pelo 
mundo a partir de 1870, como uma estratégia 
de vendas das empresas para alguns produtos. 
No Brasil, existem muitas informações 
diferentes sobre a origem do primeiro álbum 
de figurinhas, mas a mais difundida é que o 
início da “febre” das figurinhas começou com 
uma publicação de uma tabacaria por volta 
dos anos de 1900. As figurinhas desse álbum 
eram as bandeiras de 60 países.

Anos mais tarde, os álbuns foram se 
tornando mais complexos, as figurinhas eram 
adquiridas quase sempre através da compra 
de balas e chicletes, com oferecimento de 
prêmios para quem completasse os álbuns.

O SURGIMENTO

No Brasil, o primeiro álbum com 
figurinhas colecionáveis da Copa do Mundo 
foi o do mundial de 1950, realizado aqui 

Álbum da Copa: 
colecionadores, histórias e curiosidades

Texto e imagens: 

CEU EMEF Jambeiro


mesmo no nosso país, como nome “Balas 
Futebol! Craques do Campeonato Mundial 
de Futebol 1950 – Brasil”. Esse álbum foi 
criado pela empresa de balas e chocolates 
“A Americana Ltda.” e nele os colecionadores 
tinham figurinhas dos jogadores de todas as 
seleções participantes. As figurinhas desse 
álbum eram adquiridas como brindes na 
compra de balas. 

Vinte anos depois, a empresa italiana 
Panini, que já produzia álbuns de figurinhas 
que ilustrava os times e jogadores do 
Campeonato Italiano de futebol desde 
1961, lançou na Copa do México em 1970, o 
primeiro álbum com alcance mundial. Desde 
lá, em todas as copas seguintes, a Panini 
produz para colecionadores do mundo todo 
o famoso álbum, marcando a memória de 
gerações de pessoas.

Outra questão importante nesse álbum 
foram as famosas “figurinhas extras”. Elas 
puderam ser encontradas em alguns poucos 
pacotes e foram chamadas de extras porque 
aparecem como uma sexta figurinha no 
pacote que costuma vir com cinco. Apesar 
de não serem necessárias para completar 
o álbum, as tais figurinhas foram muito 
procuradas e quando encontradas, são até 
mesmo vendidas por valores altíssimos na 
internet. No total, foram 80 figurinhas extras 
de 20 jogadores, dentre novatos e lendários, e 
cada jogador pode ser encontrado na versão 
bordô, bronze, prata e ouro.

A versão do álbum ilustrado da Copa do Mundo de 2022 
apresenta algumas diferenças em relação às anteriores, o que 
chegou a causar muita polêmica. Começando pelo valor dos 
pacotinhos de figurinhas, que na versão atual custaram R$ 
4, com cinco unidades. Para se ter uma ideia, os pacotes de 
figurinhas das copas anteriores custavam: 

Copa de 2006: R$ 0,50  
Copa de 2010: R$ 0,75 
Copa de 2014: R$ 1,00
Copa de 2018: R$ 2

Novidades 2022

QUER SABER 
mais sobre 
a história 
das Copas e 
seus álbuns 
de figurinha? 
Acesse o blog 
Museu da Copa

http://museudacopa.com.br/albuns/
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O jornalista Matheus Garzon, do site de 
notícias Metrópolis, conseguiu encontrar 
de uma só vez, 11 figurinhas extras sendo 
oito do tipo “Lendários” – uma ouro, uma 
prata, uma bronze e cinco bordôs, e três 
“Novatos” - uma ouro, uma bronze e uma 
bordô. Segundo ele, tal fato aconteceu 
ao comprar 10 pacotes de figurinhas em 
uma banca de jornal no Distrito Federal. 
Todos os pacotes vieram com, pelo menos, 
uma figurinha extra. A equipe da REVISTA 
IMPRENSA JOVEM da EMEF CEU Jambeiro 
fez uma pequena entrevista com ele para 
saber como tudo aconteceu.

Imprensa Jovem: Desde quando você faz 
álbuns de figurinhas? E os da Copa, quando 
você começou?

Matheus Garzon: Faço álbuns desde que me 
entendo por gente. Já fiz álbum de desenho 
animado, filme, anime quando era criança. 
Futebol também sempre fiz. Quando eu era 
menor, por volta dos 10 anos, todo mundo 
fazia álbum do campeonato brasileiro. Fiz 
vários e completei alguns a partir de 2005, 
por aí. Já o da Copa eu faço desde 2006. 
Tenho todos completos.

IJ: O que você sente 
ao completar os álbuns?

M.G.: Uma satisfação muito grande. Não faço 
pra vender depois, é uma recordação. Quando 
pego os álbuns antigos e olho, é muito legal 
lembrar como foi para completar.

IJ: E o álbum da Copa desse ano, você 
está gostando? Teve algo que você achou 
interessante ou não gostou?

M.G.: Eu não gostei das informações que vêm 
nas figurinhas. Queria saber o clube onde 
jogam e a cidade onde nasceram.

IJ: Fale um pouco sobre as 11 figurinhas extras 
que você conseguiu tirar. O que você sentiu? 
Já havia conseguido algo parecido em outro 
álbum?

M.G.: Essas 11 figurinhas foram um caso 
engraçado. Eu comprei só 10 pacotes e quando 
abri o primeiro, veio logo uma e mandei foto 
no grupo de amigos. Abri o segundo e vieram 
duas, abri o terceiro e veio mais uma… Foi algo 
surreal, não sabia nem o que fazer.

IJ: Pensou em vender as figurinhas ou já 
vendeu?

M.G.: Eu vendi algumas só. Acho que umas 3 
ou 4. As outras ainda estão comigo.

As repórteres Letícia do Santos Silva 
e Emanuelle Ramos Silva entraram em 
campo na escola CEU EMEF Jambeiro, que 
fica em Guaianases, e conversaram com 
os estudantes para conhecer mais sobre o 
álbum da Copa na realidade dos colegas da 
escola. No relato abaixo, Hanielle Kawane 
dos Santos e Richard Satiro Queiroz, ambos 
com 12 anos e cursando o 7º ano, contaram 
suas experiências.

Richard nos contou que esse é o primeiro 
álbum que coleciona. Ele já havia ficado 
interessado no álbum da Copa anterior, 
mas como era muito novo, seus pais não 
compraram. Nesse ano, se interessou ao ver 
a repercussão. “Eu vi as pessoas na internet 
colecionando e fiquei interessado”. Apesar 
de ter achado os pacotes de figurinhas caros, 
eles compravam figurinhas duas vezes por 
semana e até o fechamento deste texto, o 
estudante disse: “Devo completar o álbum 
em cerca de vinte dias”. Sobre as figurinhas 
extras, Richard falou que, se conseguisse 
encontrar, iria vender.  

Já Hanielle, apesar de não acompanhar 
futebol, disse que começou a colecionar o 
álbum junto com sua mãe, pai e irmão. Ao 
contrário de Richard, ela não foi aos postos 
de troca de figurinha e, até o fechamento 
desse texto, não havia trocado figurinha com 
ninguém ainda. O plano era completar o álbum 
mais para frente e que, caso conseguisse tirar 
a figurinha extra legendária do Neymar, não 
venderia. “Acho que eu colaria no álbum”. Da 
mesma forma que Richard, Hanielle também 
achou os pacotes de figurinha caros. 

Repórteres da 
Revista IJ entram 
em campo

Jornalista acha 
11 figurinhas 
extras de uma vez

ESTUDANTES falam sobre o álbum da Copa

MATHEUS Garzon completa o 
álbum desde 2006
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Muito se falou esse ano 
da Copa do Mundo de futebol 
masculino, realizada, pela 
primeira vez, no Catar – um país 
culturalmente muito diferente do 
nosso. O Catar ganhou o direito de 
ser a sede Copa de 2022, torneio 
mundial de futebol organizado 
pela Federação Internacional de 
Futebol (FIFA). Essa foi a primeira 
vez que um país do Oriente Médio 
abrigou esse torneio.

E já que o assunto é futebol, os 
alunos do projeto rádio escolar da 
EMEF Armando Cridey Righetti, na 
zona Leste de São Paulo, fizeram 
uma entrevista com a também 
estudante Ingrid dos Santos Lima, 
do 8º ano C, que é jogadora de 
futebol e pratica o esporte desde 
muito pequena. Leia a seguir os 
principais trechos. 

Imprensa Jovem: Quando foi que 
você começou a jogar futebol? 
Desde pequena você já jogava?

Ingrid dos Santos Lima: Eu jogo 
futebol desde os meus cinco anos, 
lembro que quando era pequena 
já gostava de brincar com a bola.

Texto e imagens: 

EMEF Armando Cridey Righett 


INGRID DOS SANTOS LIMA joga futebol desde pequena e sonha em atuar em clubes da Europa; 
ela concedeu entrevista para a alunos da rádio escolar da EMEF Armando Cridey Righetti

A vez das 
meninas 
no futebol

IJ: E você sempre recebeu apoio 
de seus familiares?

ISL: Sim, meu pai sempre me 
incentivou a jogar futebol. Ele me 
dá muita força e apoio.

IJ: Qual a sua maior inspiração do 
futebol feminino?

ISL: Atualmente, é a Marta. Mas 
também gosto muito da Debinha.

IJ: Tem alguma menina da sua 
área, que joga com você e te 
inspira a jogar?

ISL:  Tem sim, uma menina do 
projeto da Cristiane (Você seja 
uma estrela), eu tenho uma amiga 
que se chama Nachélle. 

IJ: Você se acha uma boa jogadora? 

ISL: Essa pergunta é melhor você 
perguntar para o entrevistador 
Márcio aí do seu lado, mas eu 
acho que jogo bem sim.
Márcio: Eu jogo na rua as vezes 
com ela, eu vou tentar passar dela 
eu não consigo de jeito nenhum! 

Ou quando ela vem atacando não 
dá pra parar ela, e, se ela chuta, 
não dá para defender.

IJ: Quais são os seus planos?

ISL:  A gente começa pelo baixo 
mais, meu objetivo foi sempre ser 
jogadora profissional.

IJ: Você já pensou jogar fora do 
país?

ISL:  É claro, como o PSG e o 
Barcelona. Gostaria de jogar 
nesses times da Europa.

IJ: Você já pensou em desistir do 
seu sonho em alguma vez da vida?

ISL:  Teve uma vez que estava 
numa fase ruim, eu estava 
jogando na quadra, e quadra não 
era meu forte e eu não conseguia 
jogar tanto assim, não tinha 
tanto domínio de bola. Meu pai 
começou a brigar comigo, mas 
aquilo era pro meu bem. A gente 
brigou, nós ficamos sem falar por 
alguns dias. Logo em seguida eu 
me lesionei e fiquei um tempo 
sem jogar bola, foi um dos dias 
que quase desisti do futebol.

IJ: Você já sofreu alguma crítica 
por ser jogadora? Como é isso 
para você?

ISL:  Eu acho que eu não recebi 
muita crítica, só as vezes aquele 
olhar maldoso, mas não recebi 
muita crítica não. E eu levo a 
crítica como motivação para 
melhorar.

IJ:  Quando você era criança você 
sempre quis ser jogadora ou já 
tinha outro sonho?

ISL:  Eu gostava muito de ver as 
polícias civis, o exército... Mas o 
que eu mais quero é ser jogadora 
de futebol.

IJ: Você já foi agredida fisicamente 
jogando futebol?

ISL:  No começo, eu jogava com 
menino. Aí teve um menino que 

foi entrar com tudo em mim e o 
professor não marcou falta, então, 
eu falei ‘vamos ver mesmo’. Então, 
quando eu fui nele eu não fui na 
bola, eu fui dar um jogo de corpo 
nele e ele caiu. As mães estavam 
assistindo na arquibancada e 
começaram a rir. Só que aí depois 
que eu peguei a bola, ele veio 
com o pé de um jeito pra cima do 
meu, e por conta disso fiquei um 
bom tempo sem jogar bola.

IJ: Como foi voltar a treinar depois 
dessa lesão?

ISL:  Eu voltei aos poucos, para 
não prejudicar o meu pé. Mas eu 
consegui a voltar jogar futebol 
novamente numa boa.

IJ: Você acha que o tratamento do 
futebol masculino para o futebol 
feminino mexe com o psicológico 
da jogadora?

ISL:  Eu acho que sim, porque 
é diferente o jeito que tratam 
o futebol feminino. O futebol 
feminino como sempre é o mais 
criticado, não muito hoje em dia, 
mas antes era muito criticado. 
Meninas como a Marta, não sei 
como conseguiram porque é 
muita crítica.

IJ: Você acha que a seleção 
brasileira fez as convocações 
certas para a Copa do Catar?

ISL:  O Tite acertou nas 
convocações. Só Daniel Alves que 
não foi uma convocação muito 
boa.

IJ:  Acha que o Brasil vai conseguir 
ganhar o hexa?

ISL:   Eu acho que sim, o Brasil esse 
ano tem todo o potencial de ser 
hexacampeão da copa do mundo. 
Eu acredito que sim, que venha 
o hexa esse ano (a entrevista foi 
feita antes do início da Copa).
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O jogo interclasse é um evento de competição 
realizado no âmbito escolar entre as salas (classes) e 
podem envolver uma ou mais modalidades esportivas. 
Seu objetivo é promover a prática da atividade física, 
iniciar e estimular a competitividade entre os estudantes, 
a disciplina por meio das regras, desenvolver o respeito 
e a socialização.

Para que tal evento aconteça é imprescindível 
a formação de uma comissão organizadora, que 
normalmente é composta pelos alunos, professores de 
Educação Física e coordenador pedagógico. E, mesmo 
assim, para que ele saia do papel e seja executado, com 
certeza é preciso de muita colaboração, seja da direção, 
dos demais professores, dos alunos e até mesmo de 
pais e da comunidade.

É importante, também, definir um tema para que a 
competição ganhe um rumo, trabalhe e explore algo a 
mais além de uma simples competição. Como sugestão, 
em um ano como o que estamos, poderia ser “Copa do 
mundo” e cada equipe/classe representaria um país. 
Dessa forma é possível, ainda, explorar características, 
hábitos e culturas das diferentes nacionalidades. Para 
esse tema e para uma primeira organização, seria mais 
assertivo utilizar apenas uma modalidade, nesse caso, 
o futebol (masculino e feminino).

Escolha um tema, peça ajuda aos professores de Educação Física e crie 
uma comissão com alunos representantes de todas as turmas.

Decida as modalidades, categorias e envolva o maior número de pessoas.

Indique o sistema de disputa: pode ser em forma de torneio, campeonato 
ou misto. Leve em consideração o período de duração do evento.

Faça as tabelas de acordo com o sistema de disputa escolhido. Nessa 
etapa é importante verificar o calendário escolar para que o evento não 
coincida com outras atividades da escola.

Defina e reserve o local dos jogos, verifique a estrutura necessária 
(vestiários, banheiros, bebedouros, socorrista etc.). Providencie e separe 
os materiais necessários (bolas, coletes, premiações, entre outros).

Escreva o regulamento em conjunto com a comissão organizadora com 
regras flexíveis que atendam o público-alvo.

Determine a arbitragem. Como dica procure uma faculdade de Educação 
física e peça a colaboração dos universitários em troca da escola assinar 
horas de atividade complementar.

Dê início ao período de inscrições.  Se o número de participantes for 
alto, considere utilizar o Google Forms para organizar os dados.

Execute, aprenda e se divirta. Ao final, já pode começar a planejar o do 
próximo ano.

Divulgue a sua competição para as salas através dos representantes, 
redes sociais, murais e todos os canais de comunicação possível.

Você sabe o que são os 
jogos interclasses?

1

2

3

4

5
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8

9

10

10 passos para 
organizar uma 

competição

Caio Escudero
Analista de informações, cultura e 
desporto da prefeitura de São Paulo 
(Educação Física - CREF: 034977-G/SP)
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Você já ouviu falar que o esporte 
é uma linguagem universal? Desde 
sua criação na Grécia antiga, os jogos 
olímpicos têm como fundamento 
promover a harmonia entre povos 
de diferentes localidades. A prática 
de competições percorreu o mundo 
e hoje temos diversos campeonatos 
disputados em diferentes formatos, 
como o que acabamos de assistir 
no Catar: a Copa do Mundo. Mas 
você já parou para pensar como fica 
a questão da prática de esportes e 
participação de campeonatos para 
refugiados? 

No Brasil, existe a Copa dos 
Refugiados, que surgiu em 2014, com 
o propósito de aproximar o olhar 
da sociedade para os refugiados 
e imigrantes no Brasil e fazer uma 
integração entre povos de diferentes 
nações. O evento é organizado 
pela associação Pacto pelo Direito 
de Imigrar (PDMIG) ,com apoio da 
Agência da ONU para Refugiados 
(ACNUR). Segundo dados da PDMIG, 
até 2019, cerca de 80 nacionalidades 
e, aproximadamente, 1,4 mil atletas 
já participaram dos campeonatos 
de futebol espalhados por todo o 
território brasileiro. 

Um dos cofundadores da Copa 
dos Refugiados é Jean Katumba 
Mulondayi. Refugiado congolês de 
39 anos, ele é engenheiro civil e já 
foi preso e torturado por motivos 
políticos no seu país. Por isso, 
precisou abandonar sua terra de 
origem. Entrou no Brasil em 2013 na 
condição de refugiado e regularizou 
a documentação para residente há 
alguns anos. Atualmente, mora em 
São Paulo e é presidente da PDMIG

“Eu iniciei a Copa dos Refugiados 
em 2014, ela foi uma ferramenta 
de sensibilização e de visibilidade 
pela causa. Por todo o lugar que 
o evento passa, ele deixa um 

Copa dos refugiados
Esporte, reconhecimento e respeito

legado ao imigrante, de tomar um 
protagonismo e ter um espaço de 
livre expressão para promover seus 
direitos. A pauta de imigração está 
sendo mais falada, mais comentada e 
não pode ser um tabu. Porque quanto 
mais se fala sobre o assunto, mais 
visibilidade trazemos à causa. Além 
disso, é uma ferramenta que une os 
imigrantes entre si e a comunidade 
também”, explicou Mulondayi.

Em 2022, a Copa foi retomada, 
após dois anos paralisada por conta 
da pandemia. Com o tema “Acolha 
a imigração: refúgio e migração são 
direitos humanos”, os jogos foram 
previstos para serem realizados 
em sete capitais brasileiras (Belo 
Horizonte, Brasília, Curitiba, Porto 
Alegre, Recife, Rio de Janeiro e São 
Paulo), envolvendo 54 seleções e 
mais de 1,1 mil jogadores de 48 
nacionalidades.

“A Copa traz mais esse senso 
humano, os brasileiros que vão às 
competições são diferentes dos que 
nunca a viram. O evento tira muito 
do preconceito das pessoas com 
os refugiados e leva à socialização 
cultural, já que os brasileiros, 
quando falam, por exemplo, do Dia 
Mundial dos Refugiados, parece que 
é uma data que caiu do céu. Mas 
não. Existe porque tem as pessoas 
refugiadas que moram aqui no Brasil, 
e que precisam ter visibilidade e 
políticas públicas voltadas para essa 
realidade”, diz Mulondayi.

ATÉ 2019, cerca de 
80 nacionalidades e, 
aproximadamente, 1,4 mil 
atletas haviam participado 
dos campeonatos de futebol 
do evento em todo o 
território brasileiro

Adriana Victorino, Alexandre 
Muniz, Carol Mishitokukado, 
Eliwelton Nogueira, Gabrielle 
de Souza Lima, Jefferson 
Silva, Lucas Silva, Melissa 
Arcanjo, Pedro Lucas Costa e 
Silva e Renan Liskai
Estudantes do curso de Jornalismo da 
Universidade Metodista de São Paulo



O conteúdo desta 
matéria faz parte do 
projeto laboratório “Os 
contrastes do refúgio 
no Brasil”. Clique aqui 
para saber mais.

Fotos: Takashi Sato

https://refugionobrasil.wixsite.com/contrastes
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Texto e imagens: 

CEU EMEF Tatiana Belinky
 Segundo a lenda, as mães dos 

navios negreiros rasgavam suas roupas 
para criar as bonecas, utilizadas 
como forma de gerar segurança e 
transmitir afeto para os filhos. Porém, 
essa lenda foi romantizada, não 
existe registro histórico que associe 
a origem das bonecas ao período 
colonial. A verdadeira origem das 
bonecas Abayomis remete à década 
de 1980, quando a artesã conhecida 
como Lena Martins produziu as 
primeiras bonecas, com objetivos de 
conscientização e sociabilização.

No CEU EMEF Tatiana Belinky, 
durante o mês de agosto, foram 
criadas oficinas de Abayomis com a 
proposta de trazer representatividade 
para as crianças e informá-las sobre a 
cultura negra. Os estudantes do ciclo 
de alfabetização conheceram histórias 
africanas, e compreenderam que há 
muitas formas de beleza, fortalecendo 
a autoestima, e a representatividade 
por meio de um brinquedo da cultura 
afro-brasileira.

As intervenções foram várias, 
entre elas as crianças desenharam 
Abayomis, femininas e masculinas, e 
fizeram uma animação. Clique aqui 
para assistir ao vídeo com o resultado.

A equipe da REVISTA IMPRENSA 
JOVEM do CEU EMEF Tatiana 
Belinky entrevistou Ana Carolina 
Ferreira de Medeiros e Claudinéia 
Aparecida dos Santos, professoras 
responsáveis pelas  Abayomis. Leia 
trechos da entrevista e assista ao 
vídeo clicando aqui.

Imprensa Jovem: Por que vocês 
resolveram fazer essa atividade?

Claudinéia dos Santos: Essa 
atividade está dentro de um 
projeto que nós estamos 
realizando na sala do primeiro 
ano A, é sobre a cultura africana 
e valorização dessa cultura. Nós 
a escolhemos por ser lúdica, por 
se tratar de crianças pequenas, e 
todos iriam participar e gostar de 
fazer, porque nós temos na sala de 
aula um aluno migrante de Angola, 
daí surgiu muita curiosidade da 

turma para saber de onde esse 
menino veio, o que ele fazia, como 
era a vida dele na África. Então, 
essa atividade surgiu dentro desse 
projeto.

I.J: O que a oficina de Abayomis?

Ana Carolina de Medeiros: A 
oficina de Abayomis basicamente 
é ... Eu contei a história de uma 
lenda onde as mães faziam 

Bonecas Abayomi

OBJETIVO da oficina foi trabalhar 
conceitos como valorização 
cultural e representatividade

PERSONAGEM 
Xenoberto foi criado 

para falar de preconceito 
contra o estrangeiro a 

jovens e crianças

R
eprodução

O debate sobre o que é e como 
se pratica e se reconhece a xenofobia 
é realizado na EMEF Tatiana Belinky.  
E, para saber mais a respeito, a 
equipe de reportagem da REVISTA 
IMPRENSA JOVEM entrevistou os 
alunos do 8º ano B, integrantes do 
“Trabalho Colaborativo de Autoria 
(TCA) Contra a Xenofobia”. 

Trata-se de uma atividade 
didática, realizada ao longo dos três 
últimos anos do Ensino Fundamental, 
que consiste numa pesquisa de 
tema livre. O professor Marcelo 
Cunha explica que o intuito é que os 
estudantes proponham “intervenções 
na comunidade, com o objetivo de 
resolver ou mitigar um problema”. 

MAS, O QUE É XENOFOBIA?

Xenofobia é o preconceito 
com pessoas que vieram de outros 
lugares. Aqui, em Sapopemba, 
bairro da Zona Leste de São Paulo, 
onde a nossa escola está localizada, 
podemos observar que a xenofobia 
afeta, principalmente, migrantes 
africanos, que são relativamente 
comuns por aqui. Para entender um 
pouco mais, fomos conversar com 
Lorenzo Siqueira Buchmeier e Larissa 

Xenofobia é crime!

Higino Sodré. Eles são nossos colegas 
de escola, do 8º ano B, integrantes do 
TCA Contra Xenofobia, e nos ajudam a 
entender melhor o tema. 

Imprensa Jovem: Por que foi 
escolhido esse assunto?

Lorenzo Buchmeier: O tema não 
é muito conhecido, nem alguns 
integrantes do grupo conheciam. A 
gente queria trazer isso à tona não 
só para o adolescente, mas para 
crianças também, por isso criamos o 
personagem Xenoberto.

IJ: Tem alguma pessoa que você 
conheça que já sofre ou sofreu 
xenofobia?

LB: Pessoalmente, nunca vi. Porém, 
nas redes socias e na mídia, vemos 
acontecer a xenofobia o tempo todo.

IJ: Há quanto tempo vocês estão 
trabalhando nesse projeto? 
Pretendem continuar?

Larissa Sodré: Estamos trabalhando 
nesse projeto há dois anos. 
Pretendemos continuar com ele até o 
ano que vem.

De acordo com o dicionário 
Aurélio, xenofobia é 

aversão a pessoas e coisas 
estrangeiras e uma pessoa 

que a pratica é considerado 
xenófobo(a). O contrário 

de xenofobia é xenofilia, ou 
seja, simpatia por pessoas 
e coisas estrangeiras. Em 
inglês, utiliza-se a mesma 

palavra, no entanto a 
pronúncia do “x” é feita 

com “z”. Fica algo do tipo 
“zonofobia”.

Curiosidades

bonecas através de panos, elas 
rasgavam os panos da saia delas 
e faziam as bonequinhas. Eram 
feitas apenas com um pedaço de 
tecido, com um nó tanto na cabeça 
como nas pernas e nos braços. Aí, 
começamos a amarrar tudo. 

H
or

a 
da

 
ofi

ci
na

OFICINA 
integra projeto sobre 

cultura africana

https://www.youtube.com/watch?v=NvM2q5kSm0E
https://www.youtube.com/watch?v=7IEP1nh4bi4
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 Texto e imagens: 

EMEF Aclamado

Jardim da Conquista. Este é o 
nome do bairro localizado em uma 
área longe do centro da cidade 
de São Paulo, na região Leste. Ele 
começou a ser formado no final da 
década de 1980 e é considerado 
periferia. É nele que está localizada a 
EMEF Aclamado.

Era uma alternativa de moradia 
para quem não conseguia emprego, 
estudar, constituir família, pagar 
aluguel nas áreas mais centrais e se 
manter. Principalmente migrantes, 
que vieram de outras regiões 
brasileiras, como o Nordeste, e, 
também, os vindos de outros países 
como China, Rússia, Peru. Por isso, 
desde a sua formação, o bairro 
anuncia a conquista de seu povo.

A história do Jardim da Conquista 
mostra que muitas casas foram 
construídas em terrenos invadidos, 
que hoje chamamos de “ocupações”. 
Na época, as ruas do bairro foram 
nomeadas com nomes de músicas 
românticas pelos moradores.

CANTANDO O BAIRRO

Era o ano 2019 quando a atual 
coordenadora pedagógica da EMEF 
Aclamado, professora Josenilde 
Gueiro, na época orientadora da 
escola, criou o projeto “Cantando 
meu bairro”. O desafio era que os 
professores trabalhassem com os 
alunos, em sala de aula, a história do 
Jardim da Conquista, reforçando o 
conceito de territorialidade.

Das músicas que dão nome 
às ruas e deste trabalho escolar 
nasceu o musical Cantando 
Meu Bairro, pelo olhar da 
professora de arte Aline Oliveira 

(hoje orientadora de educação 
integral). Na peça, por meio de 
manifestações artísticas – música, 
dança, teatro e audiovisual – os 
alunos contaram parte da história 
da comunidade no palco do CEU São 
Mateus, bem como a importância 

Durante o ano de 2022, 
Talita Nogueira, professora de 
arte da EMEF Aclamado, iniciou 
um segundo projeto em prol 
da valorização cultural, racial e 
territorial. em Identidade, abordou 
a auto-valorização e valorização 
da história da família e território 
de origem. 

A ideia surgiu em outra unidade 
escolar. “Havia uma aluna do 7º ano 
que se cortava porquê outros alunos 
ficavam tirando sarro do cabelo dela. 
Então, eu e outros professores não 
achamos certo e tentamos ajudar 
essa garota”, explicou a professora 
Talita. Além disso, ela percebeu 

Projeto       
     Identidade

focos de ausência de autoestima 
e identidade por parte dos alunos. 
“Eu percebi que tem muitas pessoas 
com problemas de autoestima e de 
identidade, como, por exemplo, um 
aluno negro chamando outro aluno 
de macaco”, contou.

Através deste projeto, alunos de 
toda a escola pesquisaram a origem 
de seus sobrenomes, bem como das 
famílias, pertencimento de território 
(se é migrante ou natural da cidade 
onde vive) e identificação da classe 
social. Também participaram de 
oficinas de fotografia e autocuidado, 
reverberando na recuperação da 
autoestima e autovalor.

AÇÕES contaram com 
oficinas de fotografia 
e autocuidado, 
reverberando 
na recuperação 
da autoestima 
e autovalor dos 
estudantes

da preservação da cultura e 
diversidade dos moradores que 
são migrantes imigrantes.

Neste ano, a proposta do 
musical se repetiu, com o intuito 
de encenar novamente a história 
do bairro. Coube a cada turma 

apresentar uma música. As canções 
populares Bate Coração, Abre Alas, 
Planeta Água, A Banda, Evidências, 
Estúpido Cupido, Metamorfose 
Ambulante, entre outras canções, 
foram cantadas em verso e com o 
corpo em forma de dança.

DESENHO “Mente construída” 
(à esquerda) foi feito em 
parceria pelo aluno Vitor 
Holanda e o seu avô Pedro 
José. À direita, cartaz do 
projeto “Cantando meu bairro”

MAPA do Jardim das 
Conquistas, um bairro marcado 
por migrações e diversidade

O  nome do bairro anuncia 
seu povo
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Quadrinhos: Larissa Almeida

Por que as pessoas se mudam 
para outros países ou regiões? Os 
deslocamentos populacionais fazem 
parte da história da humanidade. As 
pessoas migram dentro dos próprios 
países ou para fora deles desde os 
primórdios da civilização. 

Os processos de entrada de 
um indivíduo – ou sua família – em 
determinado território se dão por 
motivações diversas, entre elas: 
econômicas, políticas, culturais, 
sociais, naturais. No geral, as 
pessoas migram por melhores 
condições de vida. 

Migrar é uma decisão difícil, 
mas importante. Muitas vezes, os 
migrantes deixam as suas casas ou 
países movidos pela esperança. 
Geralmente, em busca de uma 
chance de emprego, moradia, mas 
também, por refúgio, por causa de 
guerras ou catástrofes naturais.

O Brasil é um dos países onde 
eles sonham com uma vida melhor, 
mas, também, há os que preferem 
sair daqui.  Os processos migratórios 
também são importantes para que 
as pessoas – que se mudam e que as 
recebem – tenham a oportunidade 
de visualizar a diversidade e a beleza 
do nosso planeta.

Migrantes: 
sempre em 
busca de 
melhores 
condições 
de vida

O que podemos 
aprender com a Dora

O filme Dora e a Cidade Perdida 
foi lançado em 2019. A história 
conta sobre a jovem que viveu a 
infância na selva peruana com seus 
pais, arqueólogos. Após dez anos, 
antes de iniciarem uma expedição, 
eles decidem enviar a jovem para a 
casa dos tios nos Estados Unidos, e 
Dora se vê em uma situação difícil 
pois nunca esteve numa cidade. 
Então, é aconselhada pela mãe a 
ser ela mesma. 

Já no novo ambiente, Dora age 
de forma autêntica, sendo divertida, 
educada e cantante, de um jeito 
que os outros a acham “esquisita”, 
já que tudo que faz remete a vida 
na selva: como sua forma de dançar 
imitando os animais. 

Muito inteligente, é amada 
pelos professores, invejada pelos 
nerds e ignorada pelos demais, 
principalmente seu primo Diego que 
evita ao máximo chamar atenção 
para si – ele morre de vergonha de 
“pagar mico”. 

Dessa forma Dora passa por 
situações constrangedoras e com 
muitas dificuldades em fazer novas 
amizades, mesmo se esforçando ao 
máximo. Em um passeio da escola 
Dora, seu primo e mais dois colegas 
– que também têm dificuldades de 
interação – acabam sequestrados por 
mercenários em busca de tesouros, e 
levados para a floresta Amazônica. 

A partir daí a situação muda para 
todos. Dora se sente em casa e os 

Samira Angelus
Professora da EMEF Raul Pilla



outros se veem em perigo constante. 
O convívio continua turbulento e 
os desafios aumentam. A situação 
só melhora quando começam a 
ajudar uns aos outros, e, juntos, 
descobrem saídas para se livrarem 
dos obstáculos.

Já salvos, percebem o quão 
valoroso é o poder da amizade, 
que tudo bem ser diferente, pois 
cada um têm algo para ensinar 
e colaborar. Que, sozinhos, nem 
sempre é possível realizar grandes 
ações, mas, juntos se tornam fortes 
e capazes. E que aceitar o outro 
como é e seus costumes é um ato de 
respeito, e uma chance de conhecer 
diferentes culturas e ampliar o 
conhecimento de todos. 

FILME dirigido 
por James 
Bobin é uma 
adaptação 
da série da 
Nickelodeon 
Dora, a 
aventureira

Divulgação
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Larissa de Oliveira Freire
EMEF Rodrigues de Carvalho



Divulgação

200 anos de 
independência 

200 anos de 

Como fiz parte da história ao estar na reinauguração do Museu do 
Ipiranga no bicentenário da Independência

O MEU OLHAR HISTÓRICO 

No meu desenho, tinham 
pessoas que estavam apoiando o 
movimento Black Lives Matter – um 
movimento ativista internacional 
com origem na comunidade afro-
americana contra a violência 
direcionada às pessoas negras. No 
fundo do desenho, tinha o Museu 
do Ipiranga e uma dessas pessoas 
segurava a nossa bandeira do 
Brasil. Meu desenho foi escolhido 
como um dos 15 melhores! 
Quando soube que fui uma das 
ganhadoras, fiquei muito feliz e 
lisonjeada por ter sido escolhida 
para visitar um museu muito 
importante para nossa história.

UMA VIAGEM DE DESCOBERTA

Para chegar lá, pegamos 
muito trânsito, por ser o Dia da 
Independência do Brasil. Com isso, 
acabamos chegando um pouco 
atrasados, mas quando finalmente 
chegamos, me surpreendi por ser 
um lugar tão bonito e elegante. 
Depois de comermos, fomos ver as 
obras e as pinturas. Quando vi, fiquei 
maravilhada: era uma mais bonita 
que o outra. Vi estátuas e obras 
tocáveis, vi também apresentações 
de atores representando grandes 

nomes como Tarsila do Amaral, Lima 
Barreto etc.

A ARTE VIVA

Teve também a apresentação 
de atores representando indígenas. 
Eles cantaram e falaram sobre as 
suas origens e histórias. Falaram, 
também, sobre os bandeirantes e as 
estátuas deles, que estão presentes 
no museu. Explicaram que os 
bandeirantes eram tratados como 
heróis, mas chacinaram indígenas.

A ARTE QUE IMORTALIZA A HISTÓRIA

Vimos também o quadro da 
Independência do Brasil, com Dom 
Pedro a declarando. Fiquei surpresa 
com o tamanho do quadro, pois 
não sabia que era tão grande, e 
maravilhada por ser tão bonito e 
interessante. Senti-me muito feliz 
com esse passeio e, também, por 
fazer parte desse marco na história 
do Brasil: a reinauguração do 
museu e o aniversário de 200 anos 
da Independência.

ESTUDANTES 
da EMEF 

Rodrigues 
de Carvalho 
em visita ao 

Museu do 
Ipiranga, 

recém-aberto 
após anos de 
reforma, em 

São Paulo

Reprodução

O Museu do Ipiranga fica localizado no Parque 
da Independência, na Rua dos Patriotas, 20, 

Vila Monumento, São Paulo. O horário de 
funcionamento é de terça a domingo, das 11h a 
17h. Mais informações no site oficial do museu.

https://museudoipiranga.org.br/
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Pra responder esta pergunta 
me atrevi a poetizar. 
O porquê do migrante deixar sua vida 
não tenho o que muito falar.
Na escola ele encontra segurança, 
aprendizagem e lugar pra se alimentar.
 
Assistência de toda forma é importante 
não importa pra qual tipo de migrante. 
Se está matriculado na rede 
pode ser como qualquer estudante. 
E o fazer docente deve proporcionar 
a todos uma aprendizagem relevante.
 
Bem sabemos que na Educação Infantil 
predomina o interagir e o brincar. 
Quando identificamos o migrante 
temos mais assuntos pra trocar.
E nossos dias são recheados de escuta,  
atenção e de muita cultura pra compartilhar.

Pra terminar esta resposta 
não dá pra não falar na complexidade. 
E no emaranhado que é a escola 
é a vida que dá o tom considerando a diversidade. 
Toda comunidade escolar somando forças 
acolhendo a todos que se tornam filhos dessa cidade.

Cíntia Amélia Campos da Silva
Professora de Educação Infantil do CEI 
Jardim São Luiz 1



Em uma das atividades do curso “Orientações 
Pedagógicas Povos Migrantes” – oferecido pela 

Secretaria Municipal de Educação da cidade 
de São Paulo (SME) neste ano –, a professora 
Cíntia fez um poema. O exercício perguntava 

sobre qual o papel da escola na acolhida e 
inserção das crianças migrantes nas escolas. 

Ela  resolveu “poetizar” a resposta.

Um pouco de poesia

Acolhida

“Já raiou a liberdade no horizonte do Brasil”
História mal contada,

História camuflada!
O discurso da liberdade

Abafou a chicotada.

9 de janeiro foi o Dia do Fico,
Mas quem conhece sabe

Que foi o dia do rico

História mal contada.
História camuflada!

O Pedrinho tornou História
Sua maior cagada.

Fez do indígena,
População dizimada.

Quem colonizava, 
Não queria ser Colônia

A independência viria
Mas o português não sairia?

Pensando bem,
Certo mesmo fez o estado da Bahia

Falta de emprego, escassez,
Insatisfação política.

Cenário perfeito
Pra revolta e anarquia.

História mal.
História venerada!

Perpetuar falácia de colonizador
Hoje em dia é piada.

História imaculada?
História mal contada!

A elite branca e rica
Sempre foi dissimulada.

A mentira que eles contam
Sempre foi deliberada.

História mal contada
Isabela Gesteira
Ex-aluna da EMEF Joaquim 
Osório Duque Estrada
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Apoiadora da Revista 

Imprensa Jovem


