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RESUMO 

 
O Centro Recreativo parte da necessidade de um ambiente seguro e confiável para as crianças e 
adolescentes do município de Itararé-SP, que através da proposta de atividades extracurriculares irão 
desenvolver suas vocações e talentos para carreiras promissoras, proporcionando a possibilidade de 
estar mais tempo no âmbito educacional e menos tempo expostos a ambientes hostis da cidade. 
Através de estudos urbanos, morfológicos e didáticos é possível comprovar a viabilidade que o tema 
traz para a região e o quão beneficente torna-se para o desenvolvimento infanto-juvenil, além de ser 
uma alternativa didática e saudável, esta estratégia social também servirá de auxílio para mães que 
cuidam sozinhas de seus filhos e que necessitam de um local confiável para deixá-los no período do 
contraturno escolar.  Portanto, o Centro Recreativo, partindo de uma proposta de desenvolvimento 
social e educacional, também buscará resolver problemas familiares, se transformando em uma 
estratégia social para melhorar as condições socioeconômicas de diversas famílias carentes da 
cidade, influenciando diretamente na cultura do público-alvo e por fim proporcionando oportunidades 
reais de manter as crianças longe da criminalidade e violência.  
 
Palavras-chave: Educação, Desenvolvimento, Projeto, Segurança. 
 

ABSTRACT 
 

The Recreational Center starts from the need for a safe and reliable environment for children and 
adolescents in the municipality of Itararé-SP, who through the proposal of extracurricular activities will 
develop their vocations and talents for promising careers, providing the possibility of spending more 
time in the scope. educational and less time exposed to hostile city environments. Through urban, 
morphological and didactic studies, it is possible to prove the viability that the theme brings to the 
region and how beneficial it becomes for the development of children and adolescents, in addition to 
being a didactic and healthy alternative, this social strategy will also help for mothers who take care of 
their children alone and who need a reliable place to leave their children when they are not in school. 
Therefore, the Recreational Center, starting from a proposal of social and educational development, 
will also seek to solve family problems, becoming a social strategy to improve the socioeconomic 
conditions of several needy families in the city, directly influencing the culture of the target audience 
and finally providing real opportunities to keep children away from crime and violence. 
 
Keywords: Education, Development, Project, Security. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

A cidade de Itararé que se encontra no interior de São Paulo, atualmente não 

atende a demanda de alunos no período integral do ensino público, ou seja, há uma 

necessidade de um local seguro para as crianças permanecerem, em contrapartida, 

ao horário escolar. O centro educacional servirá para auxiliar no desenvolvimento de 

cada criança, e há uma enorme necessidade de estratégias sociais para combater 

esses avanços. 

Todas as propostas deste trabalho estão direcionadas à influência do público 

aqui citado sendo principalmente crianças dos 8 aos 14 anos, a intenção é que as 

crianças de famílias com maior vulnerabilidade social (prioritariamente) tenham um 

lugar seguro para aprender, brincar, desenvolver atividades vocacionais (arte e 

esportes, por exemplo) e consequentemente desenvolver habilidades sociais 

comunicativas, além de melhorar questões emocionais e aprimoramento cultural. 

Por meio de pesquisas e análises, foi determinado um local para a 

implantação do projeto, este fica junto de uma praça propícia a atividades 

recreativas, tendo quadras de esportes e locais para a prática de lazer disponíveis 

para todo o público, desta forma, o centro será implantado com uma ideia futura de 

se integrar ao entorno, portanto, promover um leque maior de atividades junto do 

espaço público de lazer. 

Desse modo, a proposta de Implantação de um Centro Recreativo pode se 

transformar em uma importante estratégia social da cidade, promovendo a 

segurança e desenvolvimento do público infanto-juvenil, transformando questões 

socioeconômicas de grande parte das famílias da cidade, e promovendo parâmetros 

para combater a expansão de violência e criminalidade no município.  

 

2. PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

 Para a realização desse artigo foi feita uma pesquisa qualitativa-quantitativa, 

onde através de estudos é dada a hipótese da relevância de um projeto para uma 

instituição de ensino de período integral na cidade de Itararé-SP que contenha sua 

ementa voltada para fins artísticos e de recreação, considerando o aprendizado e o 



 
                                                    

REVISTA CIENTÍFICA ELETRÔNICA DE CIÊNCIAS APLICADAS DA FAIT. n. 2. Novembro, 2021. 

 

conforto ambiental que será trazido pela arquitetura. Por meio de estudos 

quantitativos retirados de sites governamentais, obtemos dados numéricos e gráficos 

que ajudam a comprovar a importância do projeto. 

3. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

 

O primeiro passo do presente trabalho, será uma análise de estudos do 

histórico educacional da cidade e, em contrapartida, será ressaltado os 

embasamentos científicos que comprovam a viabilidade da proposta, bem como o 

conceito do objeto de estudo deste projeto que é o Centro Recreativo. 

Segundo o dicionário virtual Dicio (2021), a palavra “recreativo”, significa na 

teoria “que recreia, que distrai; capaz de entreter alguém ou a si mesmo com algum 

tipo de divertimento, distração (..)”.  

Compreende-se que tal conceito, pode ainda ser melhor compreendido 

perante a influência que causa na vida e comportamento infanto-juvenil, através de 

um importante artigo escrito por Clara Ott no ano de 2020 para o site ArchDaily. 

Nas palavras da Arquiteta uruguaia, em sua pesquisa chamada "Centros da 

juventude: lugares para o desenvolvimento físico, social e emocional", a autora 

descreve a influência de um centro de juventude na sociedade. 

 
Centros da Juventude são estruturas concebidas para proporcionar um 

ambiente protegido, seguro e informal para a comunidade jovem. São 

espaços voltados a promover a interação e inclusão social além de 

disponibilizar uma série de programas e atividades extracurriculares. Ao 

permitir aos jovens a oportunidade de se engajar em diferentes atividades 

recreativas e culturais, esses espaços os ajudam a desenvolver suas 

próprias habilidades físicas, sociais, emocionais e cognitivas, além de 

estimular o convívio e a colaboração entre indivíduos de diferentes grupos 

(OTT, 2020, p.1). 

 

A arquiteta Clara Ott estudou diversos Centros Recreativos de diversos 

países, com o intuito de perceber as modificações que causam na vida das pessoas 

e no entorno espacial-social, desta forma, apresentando importantes referências, 

representadas a seguir: 
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Outro lugar descrito por OTT, foi o “Centro de Juventude Echo” da equipe 

puerstl langmaier architekten, localizado na Áustria em Graz-Lend, a equipe 

arquitetônica descreve a sensação de estar dentro do local. 

 
Cercado pela natureza, este edifício em madeira oferece um local seguro, 

onde as pessoas podem trabalhar, terem oportunidades de troca de 

experiências, encontros, aprender novas habilidades e estudar. Aqui, os 

jovens encontram inspiração, apoio e podem usufruir de oportunidades 

recreativas para adquirir experiência (PUERSTL LANGMAIER 

ARCHITEKTEN, 2018, p.1). 

 

O local descrito, utiliza da natureza e elementos arquitetônicos na composição 

de um espaço que transmite sensação de paz para seu público-alvo, é importante 

considerar tais aspectos e inspirar-se em tal referência para a composição do 

projeto, já que a proposta é transmitir emoção e inspiração através da arquitetura. 

Podemos concluir que de fato é perceptível que em cada lugar a estética dos 

ambientes e objetivos mudam conforme os costumes e cultura, porém, assim como 

citado anteriormente por OTT (2020), os projetos têm o intuito principal de transmitir 

qualidade no desenvolvimento vocacional, educacional, social e emocional dos 

públicos mencionados. Portando para compreender as necessidades do público 

infanto-juvenil é necessário atentar-se as referências arquitetônicas históricas. Assim 

como citadas acima, elas dispõem experiência sob o objeto de estudo para 

complementar a proposta, compreendendo as dimensões percorridas e valores 

culturais que cada projeto acarreta. 

Em um artigo escrito por Carlos Henrique de Freitas Lima em 2014, onde 

havia o objetivo de avaliar a qualidade de vida de crianças entre 7 e 12 anos de 

duas escolas públicas, comparando uma escola que oferecia período integral e 

atividades extracurriculares aos alunos e outra escola que oferecia o período de 4 

horas diárias. Desta forma um questionário foi aplicado e pode-se comprovar que 

por meio desta comparação a proporção de crianças que apresentaram uma boa 

qualidade de vida foi maior na instituição de período integral (81%) se comparada à 

de horário parcial (58%). 
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Concluiu-se que a instituição de ensino que oferece uma jornada diária 

ampliada, se configura em um espaço riquíssimo capaz de desenvolver as 

potencialidades máximas das crianças e suas habilidades pessoais.   

Após percorrer o cenário da importância e pertinência do centro recreativo 

para com o público-alvo, podemos direcionar a influência que ele fará na sociedade 

em sua totalidade, tratando-se de famílias que numa estimativa socioeconômica 

necessitam do apoio institucional da citada estratégia social de implantação, 

primordialmente focado no município de Itararé-SP. 

3.1 INFLUÊNCIA DA ARTE NO DESENVOLVIMENTO INFANTO-JUVENIL. 

Para demonstrar a necessidade do Centro de Arte e Recreação para a 

cidade, e a importância das atividades nele disponibilizados, será abordado a 

influência da arte no desenvolvimento social e psíquico de crianças e adolescentes, 

focando na influência artística desde sua inclusão no ensino até sua concepção 

atual, na visão de grandes mestres considerados do campo artístico das artes 

visuais, música, dança e teatro.  

O primeiro fator predominante ao qual a arte influencia na vida da criança é 

na questão da sua convivência e ligação com seu entorno, considerando suas 

pequenas descobertas com o mundo, e conseguindo a partir destas descobertas 

interagir com as pessoas ao seu redor, seja por códigos ou até mesmo ao aprender 

suas primeiras palavras, portanto a primeira influência da arte é o desenvolvimento 

da comunicação com tudo ao seu redor, Santos & Costa (2018) ainda 

complementam que tal influência é o início do senso estético. 

 
A organização de sentidos para esse mundo simbólico, à disposição das 

crianças, é um ato criador ao mesmo tempo individual e coletivo. Ao 

reconstruir os sentidos das experiências para si, a criança articula as 

experiências externas às suas possibilidades de percepção e leitura de 

mundo. Neste sentido, não apenas reproduz o que percebe, mas cria outros 

sentidos, usa a imaginação para preencher os vazios de sua leitura de 

mundo, articulando significados próprios para o que observa e percebe. 

Interage com manifestações artísticas, estéticas e comunicativas do 

ambiente e, nessa interação, entra em contato com o contexto social e 
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cultural que permeia a estruturação do senso estético. (AMARAL DOS 

SANTOS & COSTA, 2018, p.2). 

 

O campo artístico também é o principal responsável pelo desenvolvimento na 

hora de expressar as emoções. No desenvolvimento infantil, essa expressividade 

nasce sendo desenvolvida por meio das interações e as formas de linguagem 

durante o crescimento da criança e do adolescente, tudo isso permitindo que 

explorem o campo da criação. (SANTOS & COSTA, 2018) 

E posteriormente, na fase da educação infantil, a criança que tem a inclusão 

do ensino artístico tende a desenvolver as habilidades como a manipulação de 

materiais e pode de maneira espontânea explorar as características motoras de seu 

corpo, por meio do campo sensorial fazer cada vez mais descobertas. Cada 

categoria de arte fazendo parte dos avanços nesses desenvolvimentos e, 

posteriormente, ligando toda essa trajetória à sua concepção cultural, ou seja, tanto 

no teatro, na dança, música ou artes plásticas, este desenvolvimento ocorrerá, e 

desta forma PIRES, (2009) compreende que: 

 
Na fase da educação infantil as atividades artísticas contribuem com ricas 

oportunidades para seu desenvolvimento, uma vez que põem ao seu 

alcance diversos tipos de materiais para manipulação, além da arte 

espontânea que surge em brincadeiras ou a partir de uma proposta mais 

direcionada. O lúdico, o teatro, a dança, a pintura, o desenho, a criatividade, 

o conto de fadas, fazem parte de um momento em que as crianças se 

expressam, comunicam e transformam a vida na relação com a arte, ou 

seja, “somos potencialmente criadores, possuímos linguagens, fazemos 

cultura” (PIRES, 2009, p. 47). 

 

Afirma-se, portanto, que a influência da arte na vida da criança além de 

aumentar a capacidade de imaginação criatividade e senso crítico, faz com que ela 

desenvolva autoestima e a capacidade de representar, interpretar e realizar outras 

atividades artísticas. 

A arte na educação atua como um fator que facilita a convivência e o 

desenvolvimento em sala de aula, visto que a criança nesta idade quer explorar os 
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seus próprios sentidos e habilidades, tudo isso possibilitando a melhor compreensão 

das diferentes áreas. (PIRES, 2009)  

Para concluir a importância da inclusão e valorização das diferentes áreas da 

arte neste Centro Recreativo, compreende-se que as perspectivas populares e as 

perspectivas citadas acima demonstram que a junção da arte e da educação é 

benéfica para o desenvolvimento da criança e do adolescente, facilitando as 

atividades recreativas, desenvolvimento psíquico e motor, além da compreensão, 

melhorando o campo crítico e cognitivo, aumentando a capacidade de imaginar, criar 

e interagir. 

Para o público infanto-juvenil da cidade de Itararé-SP, esta especificação de 

inclusão do Centro Recreativo torna-se a possibilidade de estar em um lugar 

completamente voltado para os estudos da arte, da brincadeira e da imaginação, 

onde cada um pode se aprofundar ao longo de sua evolução à área que mais se 

identificar, logo, trazendo a habilidade de amplo desenvolvimento cultural para a 

cidade.   

 

3.2 ANÁLISE POPULACIONAL DE ITARARÉ-SP 

 

 Por meio dos conceitos e estudos citados, foi pensado na perspectiva 

populacional que a cidade de Itararé tem, ou seja, há uma grande taxa de natalidade 

segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE, 2020), isso significa 

que consequentemente a população no âmbito escolar tende a crescer também nos 

próximos anos.  Partindo da junção dessas informações, é necessário percorrer a 

individualidade dos casos de maneira que irá abranger a maioria das famílias da 

cidade. 

Tendo em vista que na maioria dos casos, a mulher é a figura predominante 

do lar, é que se nota a pertinência desta implantação para a cidade, especialmente: 

mães solos, separadas, ou que simplesmente não dividem a guarda dos filhos e 

arcam sozinhas com as responsabilidades financeiras e institucionais do lar.  

Em relação ao estado financeiro dessas famílias (apontados no site oficial dos 

dados do município em 2010), destaca-se a maioria da população como grupo de 
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vulnerabilidade alta (Grupo 5), e consequentemente uma porcentagem considerável 

de mães que são “chefes do lar” e se encontram em tais situações. 

 

O Grupo 5 (vulnerabilidade alta - setores urbanos): 16.296 pessoas (34,1% 

do total). No espaço ocupado por esses setores censitários, o rendimento 

nominal médio dos domicílios era de R$982 e em 43,9% deles a renda não 

ultrapassava meio salário mínimo per capita. Com relação aos indicadores 

demográficos, a idade média dos responsáveis pelos domicílios era de 44 

anos e aqueles com menos de 30 anos representavam 20,7%. Dentre as 

mulheres chefes de domicílios 23,5% tinham até 30 anos, e a parcela de 

crianças com menos de seis anos equivalia a 9,8% do total da população 

desse grupo (ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE SÃO PAULO, 

2021, p. 1). 

 

O gráfico do IBGE a seguir, (2017), faz um demonstrativo com relação às 

situações decorrentes às responsabilidades do lar, sendo possível notar a 

porcentagem de mulheres responsáveis pela família no Brasil, na coluna final está a 

porcentagem de mulheres responsáveis sem cônjuge. 

 

Gráfico 1 - Proporção de mulheres responsáveis pela família no Brasil  

 

Fonte: IBGE, 2017. 
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E para complementar os apontamentos feitos à cidade anteriormente, o 

gráfico a seguir também retirado do IBGE, (2017) irá destacar as mesmas situações 

comparadas à cidade de Itararé-SP. 

Gráfico 2 - Proporção de mulheres responsáveis pela família Brasil e Itararé – SP. 

 

Fonte: IBGE, 2017. 

 

É possível concluir que a maioria das mães acaba tendo de renunciar ao 

trabalho para cuidar dos filhos no período contrário à escola ou é necessário estar 

deixando o filho (ou os filhos) com parentes e até desconhecidos para poder 

trabalhar.  

A partir desses fatores dissolvidos em relatos constantes em redes sociais e 

outras mídias, é que a ideia de um local de acolhimento para crianças e 

adolescentes surgiu. O centro recreativo será um lugar seguro para acolher 

principalmente as famílias de maior vulnerabilidade social, certificando que a criança 

e o adolescente desenvolvam seus conhecimentos e sua 

vocação, posteriormente auxiliando nas questões sociais, retirando cada vez mais as 

crianças da rua e colocando-as no âmbito educacional.  

Para finalizar, é necessária também conceituar a relação do Centro Cultural e 

a influência que tem na diminuição da criminalidade, visto que o trabalho também 

busca uma estratégia social e atenuar-se sob uma possível queda nos índices de 

violência na cidade agindo diretamente por meio da educação. Para melhor 

compreensão de tal estratégia, um estudo sobre a história do único centro educativo 

de atividades extracurriculares de Itararé- SP será abordado a seguir. 
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A instituição “Educandário São Vicente de Paulo” funciona através do projeto 

“Acreditando no futuro da Criança”, o presidente atual Luiz Alberto Gusmão Pinheiro, 

(2021) descreve como surgiu a instituição “(...) foi fundado em 20.05.1957 por 

iniciativa da Associação de Damas de Caridade São Vicente de Paulo tendo como 

objetivo atender crianças e adolescentes carentes, de ambos os sexos, sob regime 

de internato, vítimas de abandono ou orfandade”.  

Quando fundado a instituição tinha por objetivo apenas o acolhimento das 

crianças carentes e abandonadas, porém o local se tornou algo muito maior que o 

esperado, relata Gusmão Pinheiro continuamente “No início eram 18 crianças 

atendidas na instituição, contudo, esse número subiu para 77 no ano de 1959, sendo 

suas despesas custeadas por órgãos públicos e pela sociedade civil através de 

associados.” E complementa. 

 

Com a implantação do Estatuto da Criança e do Adolescente e através da 

análise da situação socioeconômica do município, percebeu-se a 

necessidade da implantação de um projeto visando o atendimento em 

complemento as atividades escolares às crianças e adolescentes em 

situação de vulnerabilidade e risco social. GUSMÃO PINHEIRO (2021). 

 

Através dos relatos do diretor com o histórico local é possível compreender 

que, o projeto não ajudará somente a distribuir o número de alunos, mas pode 

auxiliar nas diferentes demandas da cidade, o educandário conta com o apoio da 

prefeitura e diversos colaboradores sem fins lucrativos, e é perceptível as mudanças 

significativas que ocorreram na cidade desde sua fundação.  

É necessário atentar-se, que, ainda há uma demanda de alunos muito maior 

para a cidade, e é necessário melhorar a qualidade e conforto disponibilizados, mas 

já é perceptível tal influência no meio urbano, considerando que o consumo de 

drogas entre adolescentes é um problema enfrentado por muitas famílias, e manter 

os jovens ocupados na maior parte do tempo fará com que esse consumo diminua. 

Além desse fator, é preciso entender que o Educandário São Vicente de 

Paulo não trás atividades voltadas para a área artística (Dança, Teatro, Música ou 

Artes Visuais) e que a partir do Projeto Recrearte, haverá um complemento às 
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atividades extracurriculares, abrindo ainda mais o leque de oportunidades para os 

alunos. 

Também é necessário considerar que por meio de um ambiente seguro, 

confortável e confiável será elevado os níveis de estudo através de atividades 

recreativas, direcionando cada criança e adolescente à sua vocação, trazendo 

finalmente a oportunidade de estar longe do âmbito hostil e violento e passar mais 

tempo no âmbito educacional.  

 

Gráfico 3 – Pessoas Matriculadas em Itararé SP 

 

Fonte: Autoral, 2021. 

 

Para complementar esses estudos, o próximo levantamento de 2018 feito 

pelo IBGE irá auxiliar para a finalização da demanda que esse Centro irá abranger, 

demonstrando que as mátriculas do ensino fundamental são maiores que as do 

ensino médio, concluindo-se que o maior público são crianças de 6 aos 14 anos, 

assim como demonstrado na figura 1 a seguir:  
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Figura 1- Número de Matriculados 2018 

 

Fonte: IBGE, 2018. 

 

Além deste levantamento o próximo gráfico demonstra a relação da 

quantidade de alunos matriculados com relação ao decorrer dos anos, trazendo uma 

estimativa, onde é notável que, mesmo com o crescimento da população e as taxas 

de natalidade, o número de matriculas diminuiu, fator extremamente preocupante 

para o ensino da região, assim como demonstrado no gráfico número 4. 

 

Gráfico 4 - Número de Matriculas dos últimos anos 

 

Fonte: IBGE, 2018. 

 

Outro fator que comprova a necessidade da atenção e preocupação ao 

público infanto-juvenil é a questão da nota do IDEB (Índice de Desenvolvimento de 

Educação Básica), esta nota diminui desde o começo de 2017 até o final do mesmo 

ano, assim como demonstra a figura a seguir retirada do site do IBGE, 2021. 
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Figura 2 - IDEB do ano de 2017 de Itararé-SP 

 

Fonte: IBGE, 2018. 

 

Segundo um estudo do IBGE no ano de 2010, a faixa etária de escolarização 

na cidade é dos 6 aos 14 anos de idade, considerando esta informação juntamente 

com o gráfico de comparativo entre população e estudantes, além dos demais 

levantamentos, será proposto a faixa etária que o Centro Recreativo irá atender. A 

faixa etária será dos 6 aos 14 anos, dividindo-se em 4 espaços, sendo, portanto, a 

primeira categoria abrangendo de 6 aos 8 anos de idade, a segunda categoria 

abrangendo de 8 aos 10 anos, a terceira sendo dos 10 aos 12 anos, e pôr fim a 

quarta sendo o espaço adequado para a faixa de 12 aos 14 anos completos. A 

distribuição por faixa etária pode ser melhor entendida com o organograma 

apresentado a seguir: 

 

Figura 3- Organograma estrutural do programa de necessidades 

 
Fonte: Autoral,2021. 

 

Portanto, a implantação do Centro Recreativo para a cidade de Itararé, de 

acordo com cada levantamento, irá abranger uma média aproximada de 6.000 

alunos com as faixas de 6 a 14 anos de idade distribuídos entre 4 espaços (assim 

como citado no organograma estrutural do plano de necessidades) e 2 turnos (para 

oferecer o estudo ao contraturno escolar) de manhã ou a tarde.  

 



 
                                                    

REVISTA CIENTÍFICA ELETRÔNICA DE CIÊNCIAS APLICADAS DA FAIT. n. 2. Novembro, 2021. 

 

Figura 4- Local de implantação 

            
Fonte: Google Maps, 2021. 

O terreno escolhido está localizado no Bairro Jardim Claudina, conta com 
uma área de 2.497m², seu lado leste está voltado para Rua Nelson Viléla e o Sul 
para Rua Treze de maio. A área foi escolhida por sua localização que conta com 
diversas áreas de lazer no seu entorno, como demonstrado na figura 4. 

 

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A implantação do Centro RECREARTE na cidade de Itararé-SP, parte de uma 

necessidade que adentra o campo do desenvolvimento infanto-juvenil, por fim 

influenciando em benefícios para a cidade como um todo, principalmente 

envolvendo as famílias. 

Por meio dos conceitos abordados, entende-se que “recreação” e 

“desenvolvimento” estão atrelados no mesmo caminho, e que a necessidade da arte 

no desenvolvimento infanto-juvenil concretiza a viabilidade da implantação do 

projeto. 

Por meio dos dados populacionais levantados a respeito das condicionantes 

familiares e educacionais, foi possível demonstrar a demanda excessiva de alunos 

para uma única Instituição direcionada para os mesmos fins, sendo esta, o 

Educandário São Vicente de Paulo, isso tudo leva à uma conclusão de que um novo 

Centro Recreativo deve ser implantado na cidade para complementar com atividades 

do instituto existente, tendo em vista que o Educandário São Vicente de Paulo não 

traz atividades artísticas para os alunos. 
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Portanto, a implantação beneficia os alunos da rede pública com um 

desenvolvimento adequado, também as famílias que necessitam deste apoio 

institucional em contrapartida ao horário normal das escolas, e a cidade como um 

todo pode desfrutar de crianças com futuros promissores na arte. 
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