
“Queremos que todas as crianças tenham as mesmas oportunidades”
Joseph Wresinski
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Tapori è uma palavra do idioma da Índia.

Uma vez Joseph Wresinski viajou à Índia
e aí encontrou crianças muito 
pobres a quem chamavam “Tapoori”. 
Eles viviam nas estações de trem e se
ajudavam uns aos outros compartilhando
o que encontravam.  Depois da sua 
viajem, Joseph escreveu para as outras
crianças:  

“Vocês são como os Tapoori, os quais
a partir do nada, procuram construir
um mundo de amizade onde não tenha
miséria”.

No mundo todo, os meninos e meninas
sonham com uma terra onde a miséria já
não exista mais, onde todos possam viver
em paz e amizade compartilhada. Não
querem esperar para serem 
velhos para fazê-lo. O Movimento Tapori
se une a eles em seus sonhos e no 
suporte na sua vontade de lutar contra a
miséria e a exclusão.

Tapori é um espaço de encontro
em volta do pensamento e das
iniciativas dos meninos e 

meninas.

Tapori os une e agrega valor às
suas idéias e compromissos por

um mundo mais justo.

Falamos de “Movimento” Tapori
pois os meninos e meninas dos
grupos Tapori vem de diferentes
países, de todas as condições 
sociais e estão em relação uns

com os outros.

Tapori foi iniciado por Joseph
Wresinski,fundador do Movimento

ATD Quarto Mundo. 

Tapori é um Movimento 
multicultural, multiconfessional,
não estruturado. Não pode 

assumir nenhuma 
responsabilidade legal nem 

institucional. Também não é um
financiador de projetos.

I- O que é Tapori?



Um jovem, um religioso, um professor, ou seja toda
pessoa que deseje dar forças para os meninos e
meninas na sua rejeição contra a extrema pobreza,
no seu desejo de paz, amizade e compromisso de
cidadão, pode ser um animador Tapori.

Graças ao compromisso dos animadores, os 
meninos e meninas Podem se reunir e juntos refletir,
testemunhar e reagir às injustiças.
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II- O Grupo Tapori

III- O animador Tapori

Não tem um número certo de crianças para formar um
grupo Tapori. O grupo pode funcionar com dois, três ou
quatro meninos ou meninas. É melhor se o animador 
experimentar primeiro com um grupo Tapori pequeno
antes de aumentar o número e de fazê-lo público.

A maioria dos grupos tem um nome específico, como
Shalom, Os Corações Valentes, Amizade e Paz, As 
Crianças Estrelas, etc.

Não é necessário alugar um local ou adquirir material de
escritório, pois são encontros feitos no bairro com os
meninos e meninas, assim como eventos preparados
por eles mesmos.

Os encontros podem ser feitos na casa de uma família, numa sala de aula, num local emprestado
por outra associação, um salão paroquial ou inclusive ao ar livre.

O ritmo dos encontros são aqueles que melhor atendem os meninos e meninas, aos animadores
e ao contexto da dinâmica do grupo. Pode ser mais intenso durante as férias escolares ou na
preparação de um evento próximo. Também podem ser menos intensos nos períodos de provas
ou outros eventos próprios de cada país.

Tapori pode ser integrado às atividades de outras associações ou grupos que preservam a sua
própria identidade (centros sociais, casas de cultura, bibliotecas, escolas, etc.) porém que se 
comunicam regularmente com o Secretariado Internacional.

Por este motivo, não é conveniente que o grupo Tapori se declare oficialmente como uma 
associação  ou ONG local.

Um grupo Tapori não é o Movimento Tapori. Em nenhum caso pode representa-lo nem assumir
sua responsabilidade, nem pode pedir doações em seu nome.
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• Permitir que todos os meninos e meninas possam se expressar, incluindo os que não sabem   
ler ou escrever  ou não falam a língua oficial do país.

• Assegurar que todas as crianças tenham atenção especial, especialmente os que tem mais 
dificuldades.

• Permitir que cada menino e menina encontre seu lugar no grupo.

• Permitir a cada menino e menina do grupo ser ator na sua vida.

• Permitir que todos os meninos e meninas demostrem seus gestos de ajuda mútua, de compar   
tilhar e de reconciliação. 

Ser um animadorTapori é:

• Se comprometer voluntariamente para ficar do lado dos
meninos e meninas.

• Se deixar movimentar e interpelar pelos meninos e 
meninas.

• Aceitar mudar sua forma de estar e fazer.

• Escutar os meninos e meninas para dar-lhes apoio nos
seus próprios compromissos perante a luta contra a 
rejeição.

• Considerar e respeitar cada menino e menina na sua 
identidade, seu status de criança, sua personalidade e sua
cultura.

“Eu gostaria que vocês compreendessem  que o que lhes estou pedindo é muito
sério, não se pode ajudar aos pobres durante um dia e abandoná-los amanhã. 

Deverão ter perseverança , dedicar o vosso tempo. Temos que contar com vocês”.
Joseph Wresinski



O ingresso de um menino ou menina num grupo
Tapori deve contar com a aprovação de seus pais
ou da pessoa responsável (tutor/a).

As crianças Tapori tem entre 6 e 13 anos.

São crianças que rejeitam a miséria, que desejam
a paz, a amizade e que se comprometem com os
outros. Reunidas e juntas, pensam, testemunham e
reagem às injustiças.

As crianças Tapori mantém relacionamento com
outros países e continentes a través da Carta Ta-
pori, que é publicada cada dois meses e que com-
partilha notícias das outras crianças do mundo.
Também encontram meios para não deixar nen-
huma criança sozinha e sem amigos.  Esta carta
propõe atividades e reflexões como forma de com-
partilhar a amizade e a solidariedade com todos.

A Secretaria Internacional Tapori está na França, no Centro
Internacional de ATD Quarto Mundo. Está formado por 
membros deste Movimento.

A Secretaria recebe as cartas das crianças e animadores do
mundo todo que reagem às cartas Tapori, aos testemunhos
de outras crianças ou testemunhos da própria vida.

A Secretaria assegura uma resposta a cada carta individual
ou de cada grupo , permitindo um diálogo alimentado pelas
reflexões e as ideias dos outros meninos e meninas do
mundo.

Desenho de um menino da Suíça

IV- Os meninos e meninas Tapori

V- A Secretaria Internacional Tapori  

Grupo Tapori, Fátima, da República D do Congo

Também permite o intercâmbio entre os 
grupos Tapori.

É responsável pelo acompanhamento dos
animadores dos grupos Tapori. Como 
resultado mantém contato regular com eles.

É nesta Secretaria que se elaboram as 
reflexões e ferramentas Tapori, como a
Carta Tapori, os mini livros, o endereço web
de Tapori, as campanhas Tapori...
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Eles contam da vida de meninos e meninas que vivem na
pobreza porém mostram sua valentia.

Os protagonistas nunca tem uma vida fácil, porém 
compartilham os mesmos sonhos que todos os meninos
e meninas do mundo.

Nota:
O intercambio e o compartilhamento de experiências entre grupos
e animadores de diferentes lugares constitui-se numa imensa
riqueza. 

Todo ano, Tapori lança uma campanha para o Dia Mundial para a 
Erradicação da Pobreza Extrema (  17 de outubro). Tendo como base
uma história, que faz refletir sobre a realidade da rejeição, propõe aos
meninos e meninas enviar um objeto ou uma ideia que simbolize sua 
rejeição à exclusão. Ela irá se juntar às  outras vindas do mundo todo.

No ano 2002, foram as tranças, em 2004 as gotas de pano, 2003 os
jogos cooperativos, 2005 as sementes, 2006 -2007 as silhuetas, 
2008 – 2009 os cartazes do encontro e os meios de transporte  da
amizade, 2010 – 2011 “ O que preciso para aprender bem”. 

Em 2016- 2017 marionetes e histórias reais de amizade.
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VI- As ferramentasTapori 

Regularmente atualizado, este endereço é um espaço de
intercâmbio para todos os meninos e meninas.

É publicada regularmente para conectar todos os meninos e
meninas Tapori do mundo.
Inspirada no que eles escrevem, assim como também das 
pessoas comprometidas com eles, compartilha as notícias dos
grupos Tapori e propõe atividades ( reflexões sobre um tema a
partir de uma história  ou testemunho, artesanato, jogos 
cooperativos ou  convites  para ações cidadãs, etc....)

Os mini livros Tapori:

A Carta Tapori:

A Campanha Tapori:

O endereço web Tapori (es.tapori.org)



VII- Os Encontros Tapori 

Os encontros Tapori são um espaço que permite:

A cada menino e menina de:
• Encontrar seu lugar,
• Se descobrir e libertar seu potencial,
• Se indignar perante as injustiças e rejeitá-las,
• Aprender que cada pessoa, e até ele mesmo, tem 
alguma coisa para aportar (aos outros e à sociedade),
• Atuar para mudar as coisas

A cada grupo de:
• Vivenciar outros valores e alternativas, como a 
solidariedade, o compartilhamento, a igualdade em 
diversidade, o viver juntos... em oposição ao egoísmo, ao
individualismo da nossa sociedade competitiva.
• Atuar no lugar onde está, contra as injustiças em todas suas
formas...

Testemunho de antigas criança
s Tapori:

Bob e Emmanuel são animadores de Tapori na República Democrática do Congo. Eles cresceram
com Tapori e tem aceitado compartilhar seu tempo de crianças com Tapori.
Eles falam:  “Com Tapori temos aprendido o sentido da responsabilidade, do perdão... A
gente tinha como missão “Amizade e Paz”. Os animadores cuidavam do desenvolvimento
de cada um de nós e da integração no grupo. Com Tapori o relacionamento entre criança e
animador era amigável e fraterno. Os animadores sempre lembravam que o nosso dever
era ir buscar as crianças que estavam ausentes e os que ainda faltavam. Com Tapori, a
gente era amigo dos que não tinham amigos.

Bob KATEMBO  
«“Os animadores nos deram certas 
responsabilidades que nos permitiram 
avançar e nos animar quando eles estavam
ausentes. Os animadores me mostraram que
eu era importante dentro do grupo e que
minha presença era essencial no meio dos
outros. Eu estava encarregado de 
mobilizar as outras crianças para que 
viessem ao grupo Tapori. Tinha que lhes 
lembrar do horário e o dia do encontro.
Os animadores nos deram o espaço para nos
expressar livremente ao dar nossa 
opinião sobre um determinado tema. 
Durante os programas de rádio, nos deram a
responsabilidade de nós mesmos 
escolher as crianças que iriam participar.
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A gente fazia turnos para permitir que todas participassem. Temos uma atividade chamada “Tour
de casa”. Consiste em visitar as pessoas isoladas, rejeitadas pela sociedade, pessoas sem 
amigos. As crianças Tapori propõem quem eles irão visitar e também organizam tudo, até os 
mínimos detalhes”. 



«“As crianças Tapori tinham como missão a 
Amizade e a Paz. São dois valores importantes e
fundamentais para nos preparar para um futuro 
melhor, inspirador, solidário e pleno de 
responsabilidades. Quando eu cheguei ao grupo 
Tapori era tímido e fechado. Um dos animadores me
propôs fazer uma personagem numa apresentação
e minhas palavras serviram para o grupo todo.
Nesse momento eu soube que tinha um lugar entro
do grupo Tapori.
Os animadores sempre vinham com novas 
brincadeiras. Lembro de uma brincadeira chamada
“Cavalo sobre a ponte” que me ajudou a me 
acostumar com os outros, compartilhando as ideias
comuns. 
Os animadores faziam de tudo para que as crianças
se perdoassem, pois tinha momentos de briga entre
eles. Era uma bola de futebol que nos unia. Quando
você está dentro de um time, é forçado a se 
comunicar com os outros para poder vencer. Era uma
vitória coletiva com o esforço de cada um.

Ao final da reunião Tapori, tinha chamada de assistência e então a gente via quem estava 
faltando. O animador pedia a todos para trazer notícias dos ausentes na próxima reunião. Existia
um vínculo entre os pais e os animadores. Sempre quisemos os apresentar aos nossos pais e
nossos pais também queriam saber o que estávamos fazendo no grupo.

VIII- A animação dos encontros Tapori
Não existe uma receita para animar um encontro Tapori, até porque cada grupo é único. 
Todo começa por uma transformação pessoal, depois vem a coletiva antes que surja a identidade
do grupo.  

Segue aqui um pequeno es-
quema de trabalho:
• Programar
• Preparar
• Observar, escutar e
Anotar
• Avaliar
• Compartilhar com a 
Secretaria Internacional de
Tapori

Programar

Compartilhar

Avaliar
Observar, 
escutar e 
anotar

Preparar ENCONTROS ENCONTROS 
TAPORITAPORI
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Emmanuel MUGISHO
RDC, 2018
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Programar

Observ
ar, esc

utar e t
omar n

ota

Preparar

Programar é saber para onde vamos..

Os encontros Tapori são atividades de natureza de longo prazo.   

É bom saber para onde vamos, por isso a necessidade de se programar.
Então o animador pode se fazer as seguintes perguntas:
O que é importante para trabalhar no grupo e o que quer se conseguir com as crianças do grupo?
O que Tapori pode acrescentar através do grupo em que você está? (identidade do grupo). Quais
são os meios e estratégias para logra-lo? O animador tem como ponto de partida a realidade do
grupo, do entorno e do que as crianças gostariam de experimentar para criar projetos. 
Podem existir vários projetos no mesmo momento ou um projeto por vez.

Preparar a animação é antecipar as possíveis dificuldades       
e otimizar o encontro com e entre os meninos e meninas.

- A partir das ferramentasTapori e dos projetos escolhidos, o animador prepara o conteúdo de
cada encontro Tapori e faz adaptação dos meios (ver o quadro abaixo) que são colocados em
prática em função dos resultados esperados.
- Esta etapa também permite  ao animador se dar conta das dificuldades de uma atividade 
manual com antecedência e pensar como adaptar os materiais ao que já existe no local.

Todo o que acontece durante as diferentes 
atividades. Um gesto, uma reação, uma palavra dos      
pais, dos meninos e meninas.

- Que comentário(s) fez o menino ou a menina?
- Falou da sua escola, da sua família, do bairro, dos outros meninos
ou meninas, dos seus sonhos, do trabalho que gostaria de fazer,
das suas dificuldades, dos seus êxitos, do grupo Tapori, etc.? 
O que falou?
- Tem falado com os pais, com os adultos ao seu redor, com os
jovens? O que os vizinhos falam?

Exemplos de programação:
PERGUNTA REALIDADE PROJETO MEIOS

O que quer 
conseguir com 
as crianças do
seu grupo Tapori?

Presença de
grupos
• Algumas crianças 
não tem coragem
de falar

•Trabalhar pela 
união do grupo
•Promover o 
desenvolvimento 
pessoal.

•Histórias (mini livros)
• jogos cooperativos
• Momentos de 
expressão verbal 
individual

O que Tapori 
pode 
acrescentar aí 
onde estão?

•Tensão 
dentro da comunidade
ou do bairro

• Criar ou viver 
juntos

Corresponde às 
crianças Tapori e a    
vocês ver como  
fazer, tendo em conta    
o tempo e a 
paciência...

(1)

(2)



com a Secretaria Internacional de Tapori

• Resultados das atividades proposta na Carta Tapori: reflexões, 
criações, ações ...
• Palavras, mensagens e criações (escrita, oral, manual ...) 
dos meninos e meninas 
• Carta dos meninos/as para os outros grupos Tapori
• Relatório de atividades
• Anotações dos encontros Tapori ...

TAP
ORI
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Proposta: Ter um caderno para os encontros Tapori, por exemplo, para observar o progresso dos
encontros e das coisas que devem ser guardadas como uma pedra preciosa. Isto é muito 
importante já que permite ao animador levar um registro e seguir em frente com as crianças.

Avaliar: O encontro, a animação em relação à sua preparação e aos 
objetivos planejados.

- O que tem saído bem? 
- Quais são os pontos a melhorar, as dificuldades encontradas?
- Sua impressão sobre um menino/a, da leitura ou da atividade Tapori ou do trabalho manual?
- O que sabe da vida dos meninos e meninas do bairro ... Por exemplo: um menino que nunca
fica quieto e que um dia escutou toda a história do principio ao fim ...ou ... o que nunca fala
nada e de repente participou.

A avaliação será utilizada na preparação da próxima reunião para melhorar as coisas.

Compartilhar 



CURTO PRAZO:
______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

MÉDIO PRAZO:
______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

LONGO PRAZO:
______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

PENSANDO EM NOSSO PROJETO
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• Ao igual que nas mensagens, tem que ser detalhado:
o país, a cidade, o nome do grupo (se tiver), o contexto no qual as fotos e os

vídeos foram feitos e o nome dos meninos e meninas que aparecem nos mesmos.s mismos.

• Enviar o formulário de autorização para o “direito de imagem”:
Ao tirar as fotos, se deve ter autorização dos pais no caso de usá-las nas fotos-vídeos onde
aparecem seus filhos, completando e assinando o formulário anexo.

Os relatórios de at
ividades ou notas 

dos encontros Tap
ori:

As mensagens e as criações
 dos meninos e meninas:

As fotos e víd
eos:

Temas de reflexão: • País    Cidade
- • Nome do grupo (se tiver)
• Temas de reflexão
• Contexto no qual as mensagens foram escritas
• Nome e idade do menino ou menina

• Uma síntese dos seus encontros
• Algumas palavras e mensagens dos meninos e meninas, dos pais ou dos outros animadores
• As dificuldades encontradas e os pontos fortes
• Reações no entorno, dos pais, dos jovens

Por e mail : tapori@tapori.org
Pelo endereço web: es.tapori.org
Por via postal ao seguinte endereço: 
12, rue Pasteur - 95480 Pierrelaye - FRANCIA

VIII- O vínculo com a Secretaria Internacional Tapori
O vínculo entre o animador e a Secretaria Internacional de Tapori é um dos pilares do Movimento
Tapori. É feito através da comunicação regular entre as duas partes para compartilhar os frutos dos
encontros do grupo Tapori já seja pelo correio postal, e-mail e/ou Skype ...)

Esta comunicação permite:
- Ao time da Secretaria Internacional Tapori, conhecer melhor as meninas e meninos, acompanhar
a evolução do grupo no seu contexto e realidade, de poder se comunicar melhor com eles,
- Ao animador, desenvolver e compartilhar suas perguntas.
- Ao animador e à Secretaria Internacional Tapori, se dar apoio mutuamente e compreender mel-
hor os sonhos dos meninos e meninas, a fim de proporcionar seguimento às suas necessidades. 

Compartilhar os resultados dos encontros Tapori é indispensáveis porque levam à Secretaria In-
ternacional de Tapori os elementos e materiais para trabalhar: se vincular com os grupos, escr-
ever / responder aos meninos e meninas, elaborar as ferramentas Tapori ....

O animador envia à Secretaria Internacional Tapori o seguinte:

Como envia
r o material?

• Definir os seguintes pontos:

Guardar as mensagens dos meninos e meninas da forma que foram ditas 
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Nome: .................................................................................................................................................

Mãe / Pai / Tutor De: .....................................................................Idade: ..........................................

Membro do grupo Tapori (nome do grupo e país)...............................................................................

Endereço: ..............................................................................………………………….........................

Telefone:.............................................................................................................................................

Autorizo à Secretaria Internacional de Tapori a difundir as imagens (fotos, vídeos) como também
as entrevistas realizadas com o meu filho (a) nomeado acima:

- Como parte das suas comunicações

-  Como parte dos projetos pontuais

- Como parte de reportagens

- No mundo todo, por uma duração ilimitada de forma gratuita

- Em formato de DVD  

- No endereço eletrônico de Tapori e nas redes sociais

Aceito fazê-lo de forma gratuita como forma de apoiar a ação de Tapori e permitir a todos os 
meninos e meninas, promover a dignidade e amizade.

Feito em ......................................, o  dia ...........................................................de............................

Assinatura:                   _____________________

Autorização para o 
“Direito de Imagem”



Tapori - ATD Cuarto Mundo
12, rue Pasteur - 95480 Pierrelaye - França

Tel : 01 30 36 22 25
e-mail : tapori@tapori.org

es.tapori.org


