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e jardim-de-infância mas ao mesmo tempo com a qualidade artística que é 
normalmente exigida por espaços com programação cultural.

Uma das exigências requeridas aquando da criação destas peças foi a de 
que o(s) intérprete(s) envolvido(s) deveria(m) poder facilmente transportar os 
respetivos cenários, montando-os autonomamente nos respetivos locais de 
apresentação. Assim, a conceção dos universos plásticos deste conjunto aberto 
de experiências músico-teatrais obedeceu a critérios de portabilidade e facili-
dade de adaptação ao espaço de uma creche ou jardim-de-infância, ao mesmo 
tempo que se procurou aprimorar a sua qualidade estética. 

Cada uma das peças de PaPI apresenta diferentes recursos interpretati-
vos ao nível da voz, do movimento e dos recursos sonoros/musicais utiliza-
dos. São propostas versáteis, distintas consoante a especificidade dos artistas 
que as apresentam, mas emergindo duma metodologia e dum património de 
ideias comum. Mais do que peças herméticas, os PaPi são momentos de fruição 
artística moldáveis às necessidades de “afinação” do “momento presente” e 
alicerçados na ideia de que arte e ludicidade partilham territórios comuns. 
São também propostas de interação: no final da apresentação de cada uma das 
peças, os intérpretes convidam as crianças e respetivos acompanhantes adultos 
(Pais, outros familiares ou profissionais da creche e jardim-de-infância) para 
brincar, explorando os elementos sonoros e visuais dos respetivos cenários. 
São ainda oportunidade para se estabelecer diálogos frutíferos entre os vários 
adultos cuidadores das crianças e os artistas que têm também como missão 
demonstrar a importância do brincar e do estabelecimento de comunicação com 
os mais pequeninos. Na sua génese, estes momentos de diálogo e de brincar 
são partes integrantes e fundamentais desta “boa prática”. 

PaPI – Porquê? 

A gente bate a qualquer porta ou janela  
e vê por onde consegue entrar
Pedro Caldeira, UPI do Hospital D. Estefânia 
no I Encontro Arte para a Infância e Desenvolvimento Humano 
(respondendo à questão de como tinha conseguido estimular 
um bebé com depressão)

Se olharmos à nossa volta e observarmos como é que normalmente nos rela-
cionamos com os bebés, podemos ver que, espontaneamente, incorporamos 
elementos de natureza musical na comunicação que com eles estabelecemos. 
Mudamos o tom de voz, repetimos palavras, salientamos o contorno melódico 
das frases, inventamos sons, imitamos os seus balbucios. Damos colo de forma 

Peça a Peça Itinerante (PaPI) no horizonte
Peça a Peça Itinerante (PaPI) é uma das “boas práticas” que fica do projeto 
Opus Tutti. Concretamente, no âmbito do projeto, entre as várias práticas de 
carácter artístico dirigidas à infância, foi concebido um conjunto de peças de 
música-teatral que pudesse facilmente circular por creches, jardins-de-in-
fância, teatros e outros espaços de fruição cultural (por exemplo: museus, 
bibliotecas, ludotecas, associações recreativas, etc.), especificamente cria-
das para serem desfrutadas por bebés e crianças acompanhadas por cuida-
dores adultos. 

Concebidas de forma a responder ao desafio de fazer chegar às creches 
experiências artísticas originais, o conjunto de peças de PaPI caracteriza-se 
pela elevada portabilidade, já que os ambientes cénicos foram pensados para 
requerer um tempo mínimo de preparação e montagem. Após o termo do pro-
jeto, estas peças continuam disponíveis para chegar a mais crianças e institui-
ções, providenciando-se assim o acesso generalizado a experiências artísticas 
de qualidade junto da faixa etária dos mais pequeninos.

Para além deste resultado factual, as várias experiências relacionadas com 
esta iniciativa, realizadas ao longo do projeto, deixam ainda um conjunto de 
reflexões. Partilhamo-las aqui na convicção de que este saber fundado na 
prática, a par de uma série de considerações de carácter filosófico, poderá ser 
relevante para quem se interesse pelo tema da criação e intervenção artística 
para a infância.

PaPI – O que é ?
PaPI é um conjunto de peças de música-teatral dirigidas à infância, concebidas 
de forma a poderem ser apresentadas, em itinerância, em contextos de creche 
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Na formação dos educadores, professores e auxiliares de educação, a ques-
tão das expressões artísticas é frequentemente abordada numa perspetiva de 
integração ou suporte para a aquisição de outros saberes e, algumas vezes, 
na de mera aquisição de competências e conhecimentos de carácter artístico. 
Em qualquer dos casos, a formação está predominantemente centrada numa 
perspetiva de aquisição de conhecimentos e competências. 

Em nosso entender, o paradigma de formação pode ser aperfeiçoado se 
forem também abordados aspectos relativos ao aperfeiçoamento das senso-
rialidades, da interação e do desenvolvimento pessoal. E se se proporcionar o 
acesso a experiências artísticas que façam com que os profissionais vivenciem 
e constatem por si próprios a sua riqueza intrínseca. 

Em contextos caracterizados por uma forte interação humana, a presença 
de acontecimentos de natureza artística constitui um enriquecimento para 
os profissionais que aí trabalham no dia a dia. Esta é a missão das artes na 
infância e na formação dos cuidadores: uma espécie de farol a lembrar que 
a construção dos afetos e dos alicerces cognitivos é fortemente mediada pelo 
corpo e pela sensorialidade – e que a sua expressividade pode ser objeto de 
trabalho e desenvolvimento contínuo. 

PaPI procura, pois, contribuir significativamente para a qualidade dos cui-
dados prestados aos mais pequeninos, assumindo que a realização de pequenos 
eventos artísticos em creches e jardins-de-infância poderá ser um elemento 
favorável à sua humanização e à melhor qualificação dos seus profissionais. 
Esse é, aliás, um dos pressupostos subjacentes à criação de várias das obras 
direcionadas à infância em que temos estado envolvidos: a sua apresentação, 
seja em contexto de creche e jardim-de-infância ou em espaços de programa-
ção cultural, tem uma espécie de “duplo efeito”. Por um lado, as experiências 
artísticas proporcionadas têm uma ação direta sobre as crianças; por outro lado, 
a ação dos artistas envolvidos na apresentação destas peças tem repercussões 
sobre os acompanhantes adultos das crianças (profissionais de infância, Pais 
ou outros cuidadores). 

Embora dedicada aos mais pequeninos, a criação artística para a infância 
pode ajudar também a libertar a imaginação e a nutrir a nascente dos afetos 
de cada cuidador – criando momentos especiais na rotina habitual das insti-
tuições ou proporcionando momentos de (re)descoberta na vida das famílias. 

Efetivamente, quando um pequeno grupo de pais e seus filhos, ou de profis-
sionais e crianças a seu cuidado, se reúne para olhar e escutar uma determinada 
criação artística, pode acontecer que esse grupo desfrute do prazer estético, 
como do prazer da partilha da parentalidade e do cuidar em conjunto. Pode 
acontecer que esse grupo se encontre em companhia festiva e num patamar de 
comunicação tal que se transforme numa verdadeira comunidade. Pode acon-
tecer, também, que algumas das experiências vividas passem depois a ser inte-

ritmada, consolamo-los com palmadinhas enquadradas numa determinada 
estrutura temporal, beijamo-los explorando timbres e entoações diversas numa 
espécie de composição em que os sons, a voz e o corpo interligam afetos com 
diferentes matizes emocionais. E cantamos – o que, para além de constituir 
uma forma de apaziguamento mútuo é também uma forma de “dilatarmos” as 
palavras e de ensinarmos contornos melódicos necessários para a perceção 
da linguagem falada. É esta, provavelmente, a origem da Música: o som liga- 
-nos, a voz ata-nos. Onde começa a fala, onde começa o canto? Na necessidade 
de contacto, a fonte de toda a comunicação. Das suas águas brotam todas as 
linguagens. As construções da voz (chamemos-lhe “produção vocal falada” ou 
“produção vocal cantada”) são pura necessidade de expressão.

O movimento e a música têm um efeito muito visível sobre o ser humano 
desde o nascimento: é algo que está inscrito na matriz biológica e nos acom-
panha pela vida fora. Os bebés “cantam” antes de falar e “dançam” antes de 
andar. Somos seres musicais. Albergamos nos corpos ritmos e vozes de outros 
que não nos pertencem. Pulsamos memórias coletivas que estão muito para 
além das crenças, dos conhecimentos, das palavras e da realidade vulgar. 
Nasce-se para contactar. Buscamos a sincronização e a companhia de outros 
– e, não raras vezes, é mais fácil quando, em vez das palavras, nos abrimos a 
outros fluidos do comunicar. Observamo-lo quando vemos a avidez com que 
um bebé procura integrar-se nas atividades musicais de um grupo! Ele quer 
participar, ser aceite pelo grupo, observa, absorve, imita o seu “herói”, tem 
“instinto de palco”, aplaude e pede “maissss”... 

O contacto precoce com a arte permite o acesso – através das várias “por-
tas e janelas” dos sentidos – a vivências sensoriais multimodais, alicerçando 
inteligências, vida emocional e contacto com o exterior. Por outro lado, dinâ-
micas humanas eliciadas por atividades artísticas permitem a fruição de 
apreciações e participações conjuntas, fundamentais na construção de vín-
culos emocionais com o próprio e com o(s) grupo(s) sociais de referência. 
A construção dos afetos e dos alicerces cognitivos é uma aprendizagem cor-
poral e sensorial estabelecida no quadro de relacionamentos privilegiados 
com os outros. 

Neste (con)tacto, a voz, o movimento, o olhar, a escuta, o tacto-corpo-pele, 
e todos os sextos sentidos que governam o relacionamento humano, são ins-
trumentos de trabalho de qualquer educador e cuidador de infância, pelo que 
deveriam ser objeto de atenção nos respetivos percursos de formação. Por 
isso, a criação artística para a infância, enquanto exercício de sensorialidades 
levado ao extremo, pode contribuir para lembrar a importância desses canais 
de comunicação. Esse é também o papel dos artistas e da criação artística: 
procurar criar momentos e modelos de excelência que iluminem e motivem 
outros a querer progredir na abertura das suas “portas e janelas”. 
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pretendia-se reunir um conjunto de artistas/educadores versáteis, interes-
sados em desenvolver a sua ação artística (baseada em música, dança, teatro 
e artes plásticas) a partir do “brincar” com o bebé num contacto humano de 
grande genuinidade. Estas peças “de bolso” (isto é, de grande portabilidade e 
com um mínimo de recursos cénicos e musicais) deveriam posteriormente ser 
apresentadas no Centro Infantil O Roseiral e, depois, eventualmente levadas 
a outras creches.

Um primeiro esboço daquelas peças foi apresentado no âmbito do II Encon-
tro Internacional Arte para a Infância e Desenvolvimento Humano, realizado na 
Fundação Calouste Gulbenkian em 22 de Setembro de 2012, tendo os parti-
cipantes desse encontro assistido à apresentação dessas peças ao vivo, com 
a presença de Pais e bebés, através de circuito vídeo. Isto, associado à parti-
cipação de vários especialistas, permitiu um vívido debate acerca da criação 
artística para a infância.

Essas apresentações resultaram do trabalho coletivo de artistas de várias 
áreas e de profissionais de educação de infância que, desde o início do projeto 
Opus Tutti e sob a direção artística da Companhia de Música Teatral, passaram 
por várias experiências exploratórias e performativas – muitas das quais mol-
dadas pelo contacto direto com bebés e crianças. Depois de vários períodos de 
“incubação” e de várias vivências formativas, este conjunto de experiências foi 
levado ao Centro Infantil O Roseiral. Numa primeira fase testaram-se horá-
rios que facilitariam o envolvimento dos Pais e dos profissionais da creche 
e jardim-de-infância (tipicamente, quando os Pais levam os filhos à creche/
jardim de infância ou ao final do dia quando os vão buscar); numa segunda 
fase testaram-se horários confinados à rotina das instituições (tipicamente 
durante as manhãs). 

Uma das vivências formativas dignas de destaque neste percurso foi a ação 
de formação Ludicidade e Arte para a Infância em que, para além de profis-
sionais de educação de infância do Centro Infantil O Roseiral, participaram 
educadoras de infância de outras instituições. Esta ação primou pelo facto de 
integrar a apresentação (em presença de Pais e bebés) das peças em criação 
e também pelo facto de usar o material musical e dramático incluído nas 
peças nas vivências proporcionadas às formandas. A ideia era aprofundar 
de forma lúdica todo esse universo, gerando situações que, por imersão e 
modelagem, pudessem ser integradas no reportório vivencial das educadoras 
e, eventualmente, ser transferidas também para a situação profissional. 

O desenvolvimento de experiências como estas resulta de processos de 
observação e reflexão, bem como da exploração de ideias fundamentadas na 
teoria e na experimentação prática. Ou seja, uma base de trabalho próxima 
de modelos de investigação-ação. Assim, embora tendo sido concebido de raiz 
– dado que havia o objetivo específico de vir a gerar peças músico-teatrais 

gradas no quotidiano, enriquecendo as modalidades de interação estabelecidas 
com as crianças. Ou pode acontecer que alguém se transforme por dentro, 
trazendo para a vida o alcance de outros patamares de escuta e observação. 

Peça a Peça Itinerante surge, em suma, como uma possível resposta a necessi-
dades de vinculação psicológica e social. Que, na verdade, não são só dos bebés. 

O “chão” de PaPI
A ideia da criação de peças de música teatral que pudessem ser apresentadas 
em creches e jardins-de-infância surgiu na sequência do trabalho realizado 
no ano Germinar de Opus Tutti e de um conjunto de ideias formuladas a pro-
pósito do estudo piloto que deveria ser iniciado no ano seguinte no Centro 
Infantil O Roseiral.

Concretamente, no primeiro ano do projeto, a realização de vários workshops 
exploratórios direcionados a diversos tipos de público permitiu identificar 
ideias, estabelecer contactos, criar materiais, captar potenciais interessados. 
AliBaBach e BebéPlimPlim – peças musico-teatrais para bebés acompanhados 
pelos respetivos Pais – foram também apresentadas na Fundação Calouste Gul-
benkian, permitindo a realização de reflexões mais profundas relativamente ao 
tema da experiência artística na primeira infância. Finalmente, houve ainda 
lugar para residências artísticas, envolvendo vários públicos-alvo, iniciando-se 
a formação de recursos humanos que pudessem vir a colaborar no âmbito do 
projeto. Um Plácido Domingo – diálogo performativo ocorrido em Setembro de 
2011 nos Jardins Gulbenkian – foi corolário de todo um processo de pesquisa, 
tendo semeado uma série de ideias a trabalhar na comunidade e no dia a dia 
de qualquer creche, a partir da música, do movimento, da escuta e do olhar.

Na sequência deste trabalho, foram planeadas as ações do segundo ano 
do projeto (ano Enraizar), algumas das quais viriam a ser implementadas no 
âmbito do estudo piloto referido. Uma destas ações foi constituída por uma 
série de workshops intergeracionais envolvendo Pais, bebés, crianças mais 
velhas e irmãos dos pequenos utentes do Centro Infantil O Roseiral, bem como 
estudantes, profissionais – artistas, educadores, professores – com uma for-
mação heterogénea nos domínios da música, da dança, do teatro e das artes 
plásticas. 

Este percurso culminou com a apresentação na Fundação Calouste Gul-
benkian, em Maio de 2012, de um espetáculo participativo – Babelim – nele 
tendo participado um grupo de jovens artistas e educadores. Alguns dos pro-
fissionais participantes nesse percurso formativo foram depois convidados a 
participar nas residências artísticas Opus Tutti – Peça a Peça realizadas em 
Julho e Setembro do mesmo ano. Partindo do objetivo  de levantar um con-
junto de ideias a usar em micropeças músico-teatrais destinadas à infância, 
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quebra a rotina e mobiliza esforços e motivações dos profissionais, facilitando 
o acesso a outros patamares de relacionamento e comunicação. Coloca-os num 
“estado de alerta” positivo, desafiando-os a alargarem os seus meios expressi-
vos. As observações que temos vindo a realizar no terreno levam-nos a pensar 
que a apresentação de pequenos eventos artísticos nas creches pode ser um 
elemento muito favorável para a sua humanização e para a qualificação dos 
cuidados prestados pelos profissionais. 

Não obstante ser inequívoca a importância das primeiras relações huma-
nas e das primeiras aprendizagens, o acesso a experiências artísticas signi-
ficativas na primeira infância não é ainda suficientemente alargado. Não há 
também uma consciência de que ludicidade e criação artística podem parti-
lhar territórios comuns e de quão importante é o brincar nestas faixas etárias. 
PaPI assinala-o chamando a atenção para estes vários aspectos.

O trocadilho de “peça a peça” tem, assim, dois sentidos: por um lado, deseja-
-se que pelo caminho vão ficando “peças” com as quais cada profissional ou 
Pai/Mãe/cuidador pode continuar a brincar e a crescer artisticamente no dia 
a dia; por outro lado, para além do contacto regular e informal com as artes na 
creche e no jardim-de-infância ou em casa, através dos educadores e dos Pais, 
é desejável que as crianças pequenas tenham oportunidade de fruir experiên-
cias artísticas de qualidade, concebidas de raiz com a preocupação de permi-
tir uma aproximação à música, ao movimento, ao teatro e às artes plásticas. 

Ao longo das várias apresentações de PaPI vimos, muitas vezes, bebés a 
baterem palmas espontaneamente, a sorrirem, a participarem com comporta-
mentos motores e vocais diferenciados, a pedirem “maissss”, a pedirem para ir 
para a sala onde se fizeram as apresentações, a dizerem coisas como “amanhã 
estou cá outra vez”, a “digerirem” pedaços das peças a que assistiram nos dias 
seguintes imitando os artistas ou cantando fragmentos do que ouviram. Eles 
são o “peça a peça”. O “peça a peça” de uma educação melhor; o “peça a peça” 
de uma sociedade mais cuidadora. 

que pudessem ser levadas a creches e jardins-de-infância –, o conjunto de 
experiências artísticas de PaPI partiu da vasta experiência da Companhia  
de Música Teatral em produções de música teatral destinadas aos mais peque-
nos, sustentando-se num quadro referencial eclético que inclui a inspiração 
de autores ligados à Música e à Pedagogia Musical (caso de autores como Gor-
don, Schafer, Paynter, Gehlhaar) e a de autores ligados à Psicologia (Rogers, 
Trevarthen, Papousek, Stern, entre outros). 

A sua apresentação no Centro Infantil O Roseiral permitiu continuar a aper-
feiçoar o formato das peças e aprofundar as experiências que estavam a ser 
construídas, em sintonia com o contexto e requisitos dos locais para onde estas 
viriam a ser apresentadas, aprofundando o conhecimento sobre uma área de 
trabalho que tem ainda muito a revelar sobre o desenvolvimento psicológico 
na infância e o poder da música e da experiência artística na construção de 
vínculos sociais. 

A partir do terceiro ano de Opus Tutti, o ano Crescer, e após o período de “incu-
bação”, as peças começaram a circular por outras creches, jardins-de-infância 
e teatros. Neste âmbito cabe destacar as parcerias que entretanto foram desen-
volvidas com o Teatro Municipal de São Luís e a Casa das Artes de Vila Nova 
de Famalicão, expandindo-se assim o universo de crianças e educadoras bene-
ficiadas e cumprindo-se mais cabalmente a função para que foram concebidas.

Em www.musicateatral.com/papi estão disponíveis vídeos que documen-
tam esta iniciativa.

PaPI na balança e no futuro
Temos vindo a defender que a participação das famílias em eventos de ele-
vada qualidade artística (seja de forma ativa ou de forma contemplativa – isto 
é, seja em experiências em que são participantes ativos ou em situações em 
que assistem a performances) proporciona momentos de partilha. Ao longo 
da nossa experiência em vários projetos direcionados à infância (com carac-
terísticas tão diferentes quanto BebéBabá ou Andakibebé, dois dos projetos 
pioneiros em que estivemos envolvidos), temos vindo a testemunhar um envol-
vimento coletivo partilhado por crianças e adultos, uma espécie de ponto de 
encontro num estado de comunicação não verbal. Podemos não saber o que 
o outro está a sentir quando estamos, em conjunto, a assistir ou a participar 
numa performance artística, mas sabemos que existe um “sentir coletivo” e 
esta “nuvem” que nos agrupa como espécie é fundamental na construção do 
bem-estar social. As sociedades precisam de rituais agregadores e as expe-
riências artísticas proporcionam-nos. 

No contexto de creche e jardim-de-infância, para além dos benefícios intrín-
secos ao ato artístico, a fruição de experiências artísticas de elevada qualidade 
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OPUS 1
Duo. Linguagem principal: Música (violoncelo, voz) e Dança.
Opus 1 começa com a respiração da música e o pulsar dos cor-
pos. Das mãos crescem pedras, pássaros, bichos estranhos, índios, 
cowboys, tempestades, furacões, barcos e gente que dança. O corpo 
cresce à medida da música, entre tangos, suites e canções, com 
Bach à espreita para poder entrar. Tudo coisas que acontecem 
frequentemente quando se brinca com violoncelos.
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Opus 2
Duo; Linguagem principal: Música (harpa, voz) e Teatro.

Em Opus 2, convidam-se bebés e adultos a viajar numa máquina movida a 
música. Uma máquina capaz de voar, de navegar, de levar pequenos e cresci-
dos a ouvir pássaros, peixes e até o som das estrelas. Com uma harpa à proa 
e com as vozes a remar.

Opus 5
Solo; Linguagem principal: Teatro/Dança.

Opus 5 é uma sucessão de histórias improvisadas contadas com o corpo. 
Sobre a descoberta do que nos rodeia, a forma como aprendemos e como nos 
tornamos no que somos. Opus 5 inspira-se no material vocal e de movimento 
resultante da interação direta com as crianças, podendo tomar formas dife-
rentes conforme os diálogos estabelecidos no “momento presente”.

Opus 6
Duo; Linguagem principal: Música (percussão, voz, gamelão de brincar) 
e Dança.

Opus 6 leva-nos ao Mercado dos Sons – um lugar onde os viajantes vão à 
procura do que une as palavras, os tambores e os gamelões. Por entre dança 
e música, os mercadores fazem trocas de sílabas e fonemas e partilham com 
os mais pequeninos as suas mais recentes aquisições sonoras. No final, todos 
se encantam com o nascimento de novos espécimes musicais!

Opus 7
Solo; Linguagem principal: Música (percussão, voz).

Em Opus 7, num jardim de flores sonívoras, as abelhas valsam, o vento mur-
mura e a chuva canta. As estrelas brilham e cintilam em caixas de música; os 
pássaros passam e param sem pressa. Uma borboleta pousa e diz que esta é a 
melhor forma de aprender a voar. Um jardineiro floresce e ensina a sua arte 
a outros cuidadores de plantas.
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OPUS 2
Duo. Linguagem principal: Música (harpa, 
voz) e Teatro.
Em Opus 2, convidam-se bebés e adultos 
a viajar numa máquina movida a música. 
Uma máquina capaz de voar, de navegar, 
de levar pequenos e crescidos a ouvir pás-
saros, peixes e até o som das estrelas. Com 
uma harpa à proa e com as vozes a remar.
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OPUS 5
Solo. Linguagem principal: Teatro/Dança.
Opus 5 é uma sucessão de histórias improvisadas contadas com o 
corpo. Sobre a descoberta do que nos rodeia, a forma como apren-
demos e como nos tornamos no que somos. Opus 5 inspira-se no 
material vocal e de movimento resultante da interação direta com 
as crianças, podendo tomar formas diferentes conforme os diálogos 
estabelecidos no “momento presente”.
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OPUS 6
Duo; Linguagem principal: Música (percus-
são, voz, gamelão de brincar) e Dança.
Opus 6 leva-nos ao Mercado dos Sons – 
um lugar onde os viajantes vão à procura 
do que une as palavras, os tambores e os 
gamelões. Por entre dança e música, os 
mercadores fazem trocas de sílabas e fone-
mas e partilham com os mais pequeninos as 
suas mais recentes aquisições sonoras. No 
final, todos se encantam com o nascimento 
de novos espécimes musicais!



– 112 – – 113 –

OPUS 6
Duo. Linguagem principal: Música (percussão, voz, gamelão de brin-
car) e Dança.
Opus 6 leva-nos ao Mercado dos Sons – um lugar onde os viajantes 
vão à procura do que une as palavras, os tambores e os gamelões. 
Por entre dança e música, os mercadores fazem trocas de sílabas e 
fonemas e partilham com os mais pequeninos as suas mais recentes 
aquisições sonoras. No final, todos se encantam com o nascimento 
de novos espécimes musicais!



– 114 – – 115 –
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OPUS 7
Solo. Linguagem principal: Música (percussão, voz).
Em Opus 7, num jardim de flores sonívoras, as abelhas valsam, o vento 
murmura e a chuva canta. As estrelas brilham e cintilam em caixas 
de música; os pássaros passam e param sem pressa. Uma borboleta 
pousa e diz que esta é a melhor forma de aprender a voar. Um jar-
dineiro floresce e ensina a sua arte a outros cuidadores de plantas.
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