Outros vencedores

5º LUGAR

6º LUGAR

Lucas Spiller, 11 anos, mora na Suíça e desenhou
Santos Dumont e o 14 Bis.

Naomy Nakamura da Silva, 11 anos, de Ogaki, no
Japão, fez um desenho sem título, que mostra a visão
do povo brasileiro, os imigrantes, em traço de mangá.

3º LUGAR
YasminYamasaki Takara, 10 anos, mora em Shiga Ken Rikone Shi Inae, no Japão, e ilustrou A batalha. A família dela é original de Cambé, no Paraná,
mas os pais dela foram para a terra do sol nascente
trabalhar. Yasmin nasceu no Japão e se considera
metade japonesa e metade brasileira. Ela veio ao
Brasil uma vez e sente falta dos familiares:
—Visitei o Brasil, mas como eu era pequenina ,
quase não me lembro. Tenho saudades da vovó,
da minha irmã e de brincar com minhas primas.
Yasmin adora a escola japonesa:
— Sou muito feliz, pois na escola onde estudo tenho bastantes
amiguinhos e brinco muito. Eu
adoro a escola, pois fico lá o dia
inteiro e só vou embora à noite. É
diferente do Brasil: minhas primas e minha irmã dizem que estudam só até o meio-dia no Brasil.
A semelhança é que a escola é bílingue, então, tenho aulas de japonês e de português. Aí quando meus pais voltarem para o Brasil, posso continuar os estudos.
Esta é a terceira vez que Yasmin participa do
concurso por causa do sonho que tem de ser desenhistas. Ela fala sobre o que desenhou:
— Meu desenho é uma sambista, que é da minha cultura, e uma japonesa, que é do meu país.
São duas lendas: uma brasileira e uma japonesa.
Mostra o quanto eu gosto dos dois países.

7º LUGAR
Barbara Barros,
mora em
Washington,
nos Estados
Unidos, e fez
colagens sobre
A chegada da
família real
portuguesa ao
Brasil.

8º LUGAR
Luana Sophia Gonçalves Schaaf, 10 anos,
de Berlim, capital alemã, pintou Um índio e
um português observando ele.

10º LUGAR

9º LUGAR
Oscarr Hennes Paraguuasssu Abrantes, 6 anos, mora em
Berlim, na Alemanha, desenhou A vida de índio.

Rayan
Mussallam
Al Masrri,
do Líbano,
criou
Escravo
livre.

