


A professora Eulália acreditava que a me-
lhor forma de ensinar sobre diversidade 
cultural para as crianças pequenas é, jus-
tamente, contar a elas narrativas tradicio-
nais dos mais diversos povos.

Isto porque estas narrativas nasceram da 
alma humana e conversam diretamente 
com ela. 

Eulália sempre dizia que antigas histórias 
podem ensinar mais do que qualquer dis-
curso sobre o respeito às diferenças.
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Eliza ficou feliz!

Elisa adorava Eulália e, naquela tarde, ado-
rou ainda mais, porque a professora con-
tou uma história muito antiga, um mito 
daquele tempo em que não havia luz elé-
trica e nem mesmo os livros existiam!

As histórias eram passadas de boca a ou-
vido, de geração em geração, eram ensi-
namentos que ficavam guardados na me-
mória do coração. 

A história que a professora Eulália ensi-
nou era um mito que falava sobre a cria-
ção do mundo, contado pelos povos origi-
nários de nossas terras. 

Assim Elisa ficou sabendo que, lá no 
princípio de tudo, as primeiras crian-
ças nasceram de um chocalho! Sim, 
quando a primeira mulher recolheu 
sementes vermelhas, negras, brancas 
e amarelas, colocou todas dentro de 
uma cabacinha, fechou a cabaça com 
um pedaço de pau e começou a cho-
calhar! E, conforme ela cantava, dan-
çava e chocalhava, as sementes foram 
virando crianças! Quatro povos de 
uma mesma tribo: a Nação Humana. 



Mas Elisa também ficou muito triste. 
Porque hoje as pessoas do mundo 
inteiro brigam por causa das dife-
rença, e por todo tipo de diferença. 
Elas foram esquecendo que vieram 
do mesmo chocalho...

Elisa nunca esqueceu aquele dia, quando escuta-
ram a história, as cadeirinhas em roda.
E depois, de costas umas para as outras, as crian-
ças desenharam seus autorretratos. Foi a maior 
surpresa quando a professora Eulália falou que já 
podiam olhar! Todo mundo passeando pela roda 
de desenhos, reconhecendo os traços tão diver-
sos, adivinhando de quem eram. Cada autorretra-
to era único e bem especial.



Por fim, veio a esperada roda do lanche e, 
então, a melhor de todas: a roda de versos! 
Aquela brincadeira em que uma criança es-
colhe a outra e vai para o meio da roda jo-
gar um versinho! A professora Eulália can-
tou um versinho para cada criança, que ela 
inventava na hora: 



De um mundo tão diverso
Ela dança com as outras
No chocalho do universo.

A Elisa e  semente



Ah, como Elisa gostava 
de Eulália...

No fim da tarde, cada criança 
escolheu uma casinha, um dos 

vários nichos na parede para pen-
durar seu desenho. Todo mundo 

se despediu e a professora fechou 
a porta da sala com a certeza de 
que os autorretratos seguiriam 

rodando noite adentro, e aquelas 
crianças continuariam sua Ciran-

da mundo a fora.

Ah, como Elisa 
gostava de 
Eulalia...
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Uni-versos é um livro original da Ateliê Baobá Mostra: Decoração com Pro-
pósito. Uma mostra virtual de decoração infantil realizada pela marca Ate-
liê Baobá que, mais do que apresentar ambientes decorados por arquitetos 
renomados, tem como objetivo trazer um conteúdo que aborda questões 
importantes do desenvolvimento dos pitucos. O Ateliê Baobá acredita que 
a decoração de um ambiente destinado para as crianças pode ter um papel 
fundamental em seu desenvolvimento e na forma que elas vêem o mundo.

Em 2021, sua 2ª edição, os ambientes criados e projetados pelos escritórios 
de arquitetura convidados foram os cenários de 10 histórias criadas espe-
cialmente para o projeto. Neste livro está um deles.

Para visitar a mostra, acesse www.mostra.ateliebaoba.com.br ou leia o 
QR Code.
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