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BOQUINHA LIVRE /BOQUINHA 15 ANOS 

 O Boquinha, encarte infanto-juvenil do Jornal Boca de Rua, nasceu em 2003 e 

está completando 15 ANOS em 2018. A definição para as comemorações seguiu a 

metodologia do Boquinha: ser definida, elaborada e discutida com as crianças e todos os 

componentes. Nas reuniões semanais do Boquinha foi se definindo o formato  das 

comemorações para os eventos programados ou a  confirmar durante o ano: 

- 11 a 14 de julho 2018 -  FISL18 na PUC RS,  na área do Fislinho.  

- 07 de novembro 2018 - Feira do Livro de Porto Alegre - Espaço do Conhecimento 

Petrobrás (Novas Tecnologias). 

- e a confirmar - Museu da UFRGS, Sarau Alice, MNPR - Movimento Nacional de 

População de Rua - Boca de Rua, EPA, etc. 

 

O patrocínio da exposição é da parceira ASL - Associação Software Livre, e a primeira 

apresentação será para o Fisl18. 

 
 

DEFINIÇÃO DOS COMPONENTES DO BOQUINHA  

 Com as crianças, os Corujas (responsáveis mães, pais, avós, padrastos que 

elaboram a coluna das Corujas) mais o grupo de trabalho do Boquinha - parceiros e 

voluntários, se fez uma roda de ideias, um brainstorm que chamamos de "toró de 

parpite" brincadeira dos mineiros. O objetivo era cada um definir como gostaria  

comemorar os 15 anos, e assim fazer uma lista das ideias: 

- Colocar o número 15 bem grandão em que as pessoas possam colocar mensagens  ou 

fotos dos componentes (Matheus). 

- Exposição com fotos, retrospectiva, histórico do Boquinha (Guto, Melissa, Victoria, 

Erik, Dona Laura) em painel iterativo que as crianças possam brincar com palavras 

chaves dos projetos (Victoria).  

- Livros e sessão de autógrafos (Claudio)  

- Filmes e gravações do Boquinha(Guto) 
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- Bolo, chocolate e parabéns (Rakeli) 

- Menos fotos (Julia e Miti) 

 

EXPOSIÇÃO de FOTOS e Material 

E por maioria ganhou  "uma exposição fotográfica do Boquinha contando seus  15 anos 

de existência, através de uma exposição interativa e que se pudesse brincar". Esta 

exposição sendo realizada com material do Boquinha como o Jogo Público e Privado, 

exposição de filmes, histórico dos jornais e de materiais de arte produzidos. 

 

DESCRIÇÃO DO FORMATO DA EXPOSIÇÃO  

 A partir desta definição, se elaborou uma exposição composta com fotos e frases 

impressos como imas de geladeira, que serão colocadas em chapas metálicas pelas 

crianças e visitantes da exposição, permitindo mobilidade lúdica da exposição no menor 

custo possível. As fotos e frases serão as mais significativas e escolhidas pelas crianças, 

nas 50 edições publicadas nos 15 anos do Boquinha.  

 

A exposição será composta por três painéis metálicos furados de 2,20 x 1,10 mts, com 

material de exposição composto por 15 fotos e 15 frases das edições produzidas nos 15 

anos de Boquinha.  Fotos e frases serão impressos em imãs personalizados para brincar 

e organizar em uma linha contínua nos painéis, por temas/tempo.  

 

Uma linha contínua de frases dará a sequência de três Temas escolhidos (1- Ciências; 2-

Direitos; 3 - Inspiração),  em três Tempos (2003 a 2007/ 2008 a 2012/2013 a 2018) 

selecionados, onde serão agrupados edições, frases e fotos em imas nos  3 painéis  

correspondentes.  

 

A frase escolhida e definida em reunião, dará uma linha de continuidade à exposição, 

abrangendo os três TEMAS (parte superior do painel) e os três períodos de TEMPO (na 

parte inferior do painel): 

 

Exemplo:  " NÓS BOQUINHAS" (identificação do Boquinha) "SOMOS CRIANÇAS E 

JOVENS" (tema Inspiração com Ecologia, Lazer e Arte)  "SOMOS CIENTISTAS" 

(tema Ciências com  Matemática, Engenharia e Tecnologia) "E SABEMOS DOS 

NOSSOS DIREITOS" (tema Direitos com Cidadania, Comunicação e Educação).  

A frase é formatada  nos quatro painéis projetados , que podem ser mudados pelas 

crianças de ordem e de lugar,  no  formato abaixo com: - Painel de Apresentação,   - 

Painel de Ciências,  - Painel de Direitos, - Painel  de Inspiração: 
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DESCRIÇÃO DOS PAINÉIS -  

APRESENTAÇÃO E  TEMAS/ PERÍODOS DE TEMPO  

PAINEL 1 - APRESENTAÇÃO  

Convidamos você a embarcar em uma viagem.  

Uma viagem proporcionada por uma Agencia de Comunicação, que tem Liberdade 

como nome próprio, e que através  da arte e da comunicação move moinhos. 

Estes moinhos podem ser   grandes, pequenos, velhos, crianças, mulheres, na rua, nas 

escolas, esquecidos, invisíveis. 

Estamos falando da ALICE - Agencia Livre para a Informação, Cidadania e Educação, 

e seus moinhos, o Jornal Boca de Rua, Boquinha, Boquinha Livre, e todas as 

publicações já organizadas pela ALICE. 

E como moinho resiste, o Boquinha está completando 15 anos neste ano.  

E como tudo é feito por todos, quando questionados, crianças, jovens, Corujas e Rede
1
 

decidiram comemorar com uma exposição com fotos pra contar a história destes 15 

anos de vida. E uma festa, bolo, chocolate, parabéns, nosso jogo, nosso filme, nossos 

jornais e um numero 15 bem grandão com as caras do Boquinha.  

Mas não uma exposição parada, mas uma exposição que a gente possa brincar 

(interativa), mostrando a história (no tempo), o que se brinca e o que se discute (temas) 

e a nossa memória (jornais). 

E a exposição foi se definindo como uma exposição interativa, que pode ser organizada 

dinamicamente na linha do tempo, dos jornais ou de temas.  Três linhas de informações, 

em três painéis metálicos, com 15 fotos e 15 frases escolhidas em cada. Tempo, jornal 

ou tema será escolhido e organizado em uma linha contínua que ficará  fixa, e todos os 

outros ímãs poderão ser montados e alterados pelos participantes durante a exposição.   

É o Boquinha Livre, uma exposição com brincadeira!  

E que nossos moinhos gerem bons ventos! 

  

                                                           
1
 Os  responsáveis mães, avós, pais,irmãos  das crianças que realizam a coluna Coruja  junto ao Boquinha; e a Rede 

são todos os voluntários e parceiros que organizam e realizam a reunião semanal do Boquinha,                         
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PAINEL 2 - CIÊNCIAS / PERÍODO DE TEMPO 1  

2.1 Tema de Ciências (Matemática, Engenharia, Tecnologia). 

Edições selecionadas que compõem o tema das ciências:  

Bokuda, Dinossauros, Maiores Invenções da Humanidade, Planetinhas, Quinto 

Elemento, Universo Paralelo, Extraterrestre, Arquitetos, Luz e Sombra, Olha o 

passarinho - fotografia. 

 Frases selecionadas das edições designadas: 

- Olha o passarinho (mar, abr, mai 2005). 
- "Quando um amigo some, a gente olha a fotografia dele e lembra. E fica feliz." 

- "A fotografia pode ser feita com uma lata, porque a fotografia é feita de luz. Então é só pegar uma lata bem fechada, 

colocar um papel preto em volta, e um papel fotográfico dentro. Depois a gente faz um furinho para a luz entrar e 

bota o furinho na direção da foto que a gente quer fazer. Só tem uma coisa: é preciso ficar bem parado, sem se mexer 

uns 3 ou 4 minutos. Senão sai tudo tremido".  

Fotos Ciências: Matemática, Engenharia, Tecnologia:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2 - Período de Tempo 1 - 2003-2007 - nasce o Boquinha com todas as crianças 

moradoras de rua, e todas ligadas/acompanhantes dos componentes do Boca; espaço das 

reuniões do Boquinha nas Ruas - Parque da Redenção. 

- Crianças 2003: Marcela, Tais, Steffany, 
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2003 (1- 2.1 - 2.2 - 3) 

  
2004 (4-5-6-7) 

   
2005 (8-9-10) 

   
2006 (11-12-13-14) 
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2007 (15-16-17-18) 

   
 

 

PAINEL 3 - DIREITOS 
 

3.1 Tema dos Direitos ( Cidadania, Comunicação, Educação)  

- Edições selecionadas que compõem o tema dos Direitos:  

Meus teus nossos direitos, Natal, Guerra e Paz, Trabalho e Infância, Direitos das 

Crianças, Liberdade, A Infância;, Cidades (Cara de Poa -Carta ao prefeito - Porto de 

Ideias, Sem Terrinha - Campo e Cidade, Publico e Privado, Redenção Encantada),  

garrafas ao mar, mundo sem TV, carta aos Portugueses, Oráculo, Escola, Sexo, 

Professora Gritona, Ilha das Flores; 

- Frases selecionadas das edições designadas:  

- O Trabalho apaga a Infância (set, out, nov 2003). 
"Criança só trabalha porque precisa. Criança gosta mesmo é de brincar, de se divertir". 

"Meus, Teus, Nossos Direitos - Estatuto dos Meninos e Meninas de Rua". 

- Carta ao prefeito (mar, abr, mai 2004). 
"Prezado amigo futuro prefeito. Para o Senhor ter uma ideia Melhor (da cidade que queremos), imaginamos como 

deveria ser a nossa cidade, e chamamos ela de Cidade dos Sonhos. Queremos muito que este sonho se realiza. Todos 

seriam mais felizes, inclusive o senhor".  

"Cidade dos Sonhos - Precisa ter: Parque de Diversões, Cinema todo dia, Motéis para namorados, Piscinas Públicas, 

Praia e pescaria, Restaurantes Populares, Casa para Todos, Trabalho para Adultos, Paz na Comunidade, Frutas e 

Flores, Ruas Limpas, Shows gratuitos, Saúde completa, bastante escola, Motoristas educados, Prédios coloridos, 

Bichos cuidados. Não precisa ter: Prisões e Febem, Drogas, Bandidos - Tarados e Caguetes, Polícia Violenta, 

Poluição, Preconceito, Ódio e Tristeza." 

- Férias (jan, fev, mar 2008) 
"As férias existem para a gente descansar a vida."  

"Quem será que inventou as férias? Será que foi Deus? Ou os governos? Ou as professoras para organizar o próximo 

ano? " 

- Tudo o que você queria saber sobre sexo e nunca perguntou. (jul, ago, set 2005) 

- Dez Lições para uma Professora Gritona (abr,mai, jun 2008) -  
"Não Grite.  

Não Xingue.  

Não chame a gente de burra.  

Não tenha preconceito contra pobres e negros.  

Se a gente disser que não entendeu explique de novo. Se a gente pergunta é porque quer aprender. 

Não diga que a gente não vai aprender e não vai ser nada na vida. 
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Não diga que nós somos filhos da p. 

Se o aluno fez coisa errada, converse com ele. Pode até mandar prá secretaria, mas não precisa gritar nem ofender. 

Se você quer ser tratada com carinho e respeito, dê carinho e respeito para as crianças. Professora legal ganha abraço,  

beijo e sorrisos. A gente nunca  esquece dela. 

Uma professora legal pode ajudar a gente ser alguém." 

Fotos Direitos( Cidadania, Comunicação, Educação)   
 

 
 

 

 

3.2 - Período de Tempo 2 - 2008-2012 - definição da bolsa do Boquinha x 

venda dos jornais e implementação do Bolsa Família
2
;  espaços do Boquinha 

compartilhados em restaurantes.   

- Crianças 2008: Marcela, Tais, Steffany, Alex Dionatan, Jayro Tayrone, Vítor Moisés, Vitória, 

Alifer, Cristiellen, Nathana, Mikaela, Kalliny, Kawany, Bruno e Andrews. 

 

2008 (19-20-21-22) 

   
 

 

 

                                                           
2
 A então primeira-dama do Governo FHC, Ruth Cardoso, impulsionou a unificação dos programas de transferência 

de renda e de combate à fome no país. Desde que foi criado, em 2003, o Bolsa Família cresceu muito, de pouco mais 

de 3 milhões de famílias para cerca de 14 milhões, número estável desde 2012. 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Bolsa_Família                           
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2009 (23-24-25-26) 

    
2010 (27-28-29-Especial10Anos) 

   
2011 (30-31-32-33) 

   
2012 (34-35-36-37) 

   
 

 

PAINEL 4 - INSPIRAÇÃO 

4.1 Tema de Inspiração (Ecologia, Lazer e Arte) 

 Edições selecionadas que compõem o tema Inspiração:  
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Sebastião Salgado, Sonho e Pesadelo, Cidade que matou um Bosque, Árvore da Vida, 

Zoológico de Gente, Vó Natureza, Planeta dos Macacos, Garrafas ao Mar, Mundo sem 

TV, Carta aos Portugueses, Oráculo; 

Frases selecionadas das edições designadas:  

- Nasce o Boquinha (mar, abr, mai 2003) 
"Apesar da nossa vida ser triste, a gente acha que pode realizar os nossos sonhos. O Boquinha surgiu para ajudar a 

gente e dar uma chance para que todos possam falar. O Boquinha vai ajudar as pessoas a entenderem as crianças que 

moram na rua".  

"Criança sai de casa quando não tem ninguém que gosta dela lá dentro ou quando a mãe acha que não adianta mais 

nada, que aquele filho faz muita coisa ruim, que tá perdido". 

- Saudade. Aos nossos amigos que morreram, Alca e Neri (jul, ago, set 2005) 
"Temos a impressão que toda vez que alguem morre, chove. Ficamos pensando que quando chove, é o choro dos 

nossos amigos que nos deixaram". 

- Brinquedos Invisíveis (dez 2003, jan, fev 2004)  
"Criança gosta de brincar. Criança tem que brincar, assim como tem que comer, ter casa, colégio e carinho. Se ela 

não tiver brinquedo,  inventa. Não deixam de se divertir porque não tem brinquedo de loja. Daí brincam de verdade e 

consequência, de pegar, de esconder, de pular corda ou elástico, de roda, de bolita, de fazer guisadinho de folhas, de 

casinha de caixote, de bola de pano, perna de pau, rolete feito de latinha de areia, boneca de pano ou papel, polícia 

ladrão, ovo podre, passa anel, cinco marias, pandorga, e  brincadeira de imaginar".  

-O céu e o inferno dentro do peito (jun, jul, ago 2004) 
"Existem sentimentos superiores que levantam a gente, e inferiores que empurram a gente para dentro de um buraco. 

A gente vai no céu e no inferno sem sair do lugar."  

"Os sentimentos são como se fossem famílias. Tem a família dos sentimentos bons e a família dos sentimentos ruins. 

A felicidade é a mãe dos sentimentos bons."  

- A Teia (ser, out, nov 2004) -  filme Homem Aranha. 
"A rua é uma teia. Parece que a pessoa está livre, mas está presa. Tem muitas coisas que dificultam um guri ou uma 

guria sair da rua. A principal é não ter para onde ir. " 

"GUIA DE SOBREVIVÊNCIA DAS RUAS : Viver em Grupo, Arranjar comida, Se proteger do frio. Conviver com 

a droga. Evitar a violência. Procurar uma Instituição. Sonhar e se divertir. Tentar não virar adulto de rua." 

- Super-herói de carne e osso. Ou a vida do moleque de rua no dia seguinte.(dez 2004, 

jan fev 2005) - filme Batman. 
""Os únicos super-heróis de verdade para as crianças e os adolescentes  são o pai e a mãe. E Deus também". 

Fotos Inspiração (Ecologia, Lazer e Arte) 
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4.2 - Período de Tempo 2 - 2013-2018 - espaços com parceiros Gapa e 

Sindipetroe,  projetos com parceiro ASL e criação do Boquinha Livre para participação 

no FISL; crianças que se aproximaram por amizades, pela escola; criação do Boquinha 

Jovem (acima de 14 anos). 

 

2013 (38-39-40-41) 

   
2014 (42-43_44-45-46-Especial de Natal) 
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2015 (47-48-49-50) 

   
 

2016 (51-52-53-54) 

   
 

2017 (55-56-57-58) 

     
2018 (59-60) 
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Documentários e site de divulgação:  

- Site ALICE - http://www.alice.org.br/ 

- Site Boquinha - https://vicrdamiani.wixsite.com/boquinha 

- Documentário  Boquinha, o filhote iluminado do Boca de Rua - realizado em 2016 

está disponível no endereço https://www.youtube.com/watch?v=zJo6DesNAtk .  

- Documentário Boca de Rua – Vozes de Uma Gente Invisível realizado com os 

componentes do jornal em 2013, está disponível no endereço 

www.youtube.com/bocaderuaofilme. 
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Discriminação e orçamento do Material para a exposição: 

- Três placas metálicas furadas;  

- Ímãs para brincar e organizar em uma linha contínua por tempo ou por temas;  

- Material de exposição composto por 15 fotos e 15 frases das edições produzidas nos 

15 anos de Boquinha.   

 

Item  Descrição Medida Quantidad
e 

Detalhe Valor/ 
unidade 

Valor 
Total 

Painel  
 

Painel =  4 chapas 
metálicas perfuradas  
pretas de 95 x 50 cm .  

1 Painel = 
2,20  
X 1,00 

4 painéis 1 chapa 
 =  R$ 150,00  
4 chapas/painel 
 = R$ 600,00  
4 Painéis =  
R$ 2.400,00 

+- 
R$ 2.400,00 

Fotos  
 

Fotos Jornais e fotos 
 Boquinha impressas  
 em íman de 
 geladeira 

Foto =  
10 x 15 

cm 

30 fotos/ 
por painel x 
 3 painéis = 
90 fotos 

*R$ 140,00 reais 
(50 fotos)  

+- R$ 200,00 

Pala 
vras  

Palavras/frases do 
 Boquinha impressas  
 em íman de 
 geladeira 

Várias 
 medidas/ 
 A4  

30 frases 
Painel x  
3 painéis = 
 90 fotos 

*R$ 140,00  
- se 10 x 15cm  
* (50 frases) 
 

+- R$ 200,00 

Número  
15 

Feito em blocos com 
 fotos das carinhas e 
 recados: banner(?) 
 3D (?) , papelão(?)  
Balões (?) 

1,5 altura  1 - 2  
Números. 

R$ 500,00 (?) +- R$ 500,00 

TOTAL      +- R$ 3.500,00 

* Observação : Um painel de 2,20 por 1,00 é formados por 4 chapas metálicas de 95 x 50cm , Uma chapa metálica 
tem o valor médio de 150 cada, sendo que o painel fica media de R$ 600,00. 
ORÇAMENTOS: 

 * graficaimagemprint.com.br | Zona Sul - Poa. (51) 3242.4004 Celular : 9909.4004 Fixo : 3242.4004 

**Mercado Livre https://produto.mercadolivre.com.br/MLB-891094154-chapas-perfuradas-sob-medida-_JM  

 

http://graficaimagemprint.com.br/
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Coordenação 

 

ONG ALICE - Agência Livre para Informação, Cidadania e Educação 

Rua Lima e Silva, 1066 / 202  

CEP - 90.050-102 - Cidade Baixa - Porto Alegre 

Telefone - (51) 3211.2443 

www.alice.org.br  

 

- Maria Margareth Lins Rossal - coordenação ALICE / Boquinha 

Endereço eletrônico -  rossal@hotmail.com  

Telefone - (51) 8232.6767 

 

- Victoria Rossal Damiani - Curadora Exposição / Formadora Boquinha 

Endereço eletrônico - vicrdamiani@hotmail.com  

Telefone - (51) 98114-0767 

 

 

 

 

mailto:rossal@hotmail.com
mailto:rosinadeduarte@gmail.com

