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Este livro traz luz sobre manifestacoes
multiculturais de criancas e grupos infantis
de
diferentes
idades,
contextos
socioeconomicos e culturais. A partir de
imagens, episodios ludicos, producoes
plasticas, dizeres, relatos e imaginacoes, o
livro tambem aponta a diversidade das
expressoes das criancas. Trata-se de uma
incursao reflexiva e sensivel pelos seus
universos, possibilita pela concepcao de
que as diferentes manifestacoes infantis
podem romper estruturas rigidas e alcar
voos.
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