
1

PROJETO
PEDAGÓGICO

Tarsila,
menina pintora
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Projeto Pedagógico | Por Beatriz Tavares de Souza*

Em 1886, nascia, no município de Capivari, interior do Estado de São Paulo, uma menina que daria novo signifi cado à 
cultura e à arte brasileiras. Tarsila do Amaral marcou a história do nosso país com suas telas, reconhecidas pelo colorido 
vibrante e pelas mesclas entre linhas arredondadas e retas. A autora Lúcia Fidalgo decidiu retratar a importância dessa 
artista na obra Tarsila, menina pintora, discutindo temas como ética, arte e pluralidade cultural. Leve esses assuntos aos 
seus alunos com mais este projeto pedagógico da PAULUS.

É hora de dar novo colorido à vida!
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ão Apresentação
Trata-se de uma obra na qual é apresen-

tada a vida de Tarsila do Amaral, pintora 
do movimento modernista brasileiro. A 
narrativa mostra ao leitor a personalidade 
paradigmática de Tarsila, cujo histórico de 
vida se destaca entre o das demais perso-
nalidades que também contribuíram para o 
desenvolvimento cultural do nosso país.

Justifi cativas
Mais uma vez, Lúcia Fidalgo, por meio de 

suas narrativas, mostra a refl exão feita sobre 
questões relacionadas ao processo de forma-
ção, de educação alicerçada em valores huma-
nos. O livro apresenta um tema que articula 
debates sobre a compreensão da vida nas es-
caladas escolares, nas inserções profi ssionais e 
nas nossas atitudes e escolhas em relação ao 
próprio viver, além de estabelecer conexões 
interdisciplinares com os campos da História, 
Literatura, Geografi a, Artes Plásticas, Ciências 
Sociais e Filosofi a. Essas relações podem ser 
exploradas à medida em que professor e alu-
nos venham a discutir os temas e se conscien-
tizem de seus papéis de cidadão, bem como de 
suas perspectivas na vida social.

Projeto pedagógico
Como identifi car as contribuições ofere-

cidas pelos intelectuais brasileiros à edifi cação 
da cultura em geral, no sentido de propiciar 
transformações e perspectivas para se obter 
um futuro melhor; como reconhecer nas pes-
soas “célebres” do mundo atual os valores, 
sob o ponto de vista ético, que orientam a 
conduta educacional do ser humano. 

Temas secundários
Sentimentos, terra, vida, família, am-

biente, pintura, arte, educação e viagem.

Temas transversais
Ética, pluralidade cultural na formação 

do Brasil, meio ambiente e trabalho.

Indicação
Ciclo 1 — indicado para alunos do pri-

meiro ao quinto ano.
Ciclo 2 — indicado para alunos do sex-

to ano.

Objetivos
Levar o aluno a se tornar um leitor ca-

paz de atribuir sentido ao texto verbal e não 
verbal, bem como ajudá-lo a vivenciar o 
processo artístico articulado por Tarsila do 
Amaral e compreender que a arte também 
é um sistema simbólico de representação;

Fazer o aluno conhecer e apreciar a arte, 
ajudá-lo a construir conexões entre a temá-
tica abordada pelo livro com a vivência e 
os fatos reais, estabelecendo relação entre 
o texto e as realidades política, social e cul-
tural brasileiras. Tornar o aluno leitor capaz 
de ir além dos signifi cados para o ensino de 
Língua Portuguesa, capacitá-lo a interpre-
tar o mundo geral da informação;

Criar condições para o estudante refl etir 
sobre a maneira como, nos últimos tempos, 
as “celebridades” da atualidade são mostra-
das pela mídia. Nesse sentido, propiciar à 
classe ambientes para questionar e debater 
possíveis formas de mudança de atitude, 
perguntando-lhe: quais os elementos fun-
damentais que contribuem para a formação 
e para o nosso crescimento? O que podem 
representar as personalidades paradigmáti-
cas para a contribuição social?

* Beatriz Tavares de Souza é mestre em 
Linguística Aplicada e pós-graduada 
em Língua Portuguesa pela PUC-SP. 
Tem licenciatura plena em Língua 
Portuguesa e é bacharel em Língua 
Espanhola, também pela PUC-SP.

Título: Tarsila, menina pintora

Autora: Lúcia Fidalgo

Ilustrador: Robson Araújo

Formato: 18,5 cm x 27,5 cm
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3

Propostas de atividade

Antes da leitura
Sugerimos levar os alunos à biblioteca. Ajude-os a pesquisarem sobre o comportamento da sociedade em geral, desde 

o fi nal do século XIX até meados do XX. 

Outra sugestão: explique aos alunos a situação, o momento histórico mundial que servia de pano de fundo para con-
textualizar a vida da pintora. Por exemplo: em 1922 comemorou-se o centenário da Independência do Brasil, ao mesmo 
tempo que São Paulo realizava a Semana de Arte Moderna.

Solicite ao professor de História algum material que possa mostrar o movimento tenentista, a industrialização, o cres-
cimento das cidades, a mudança de antigos hábitos, o período da guerra, a explosão das imigrações, as transformações 
sociais e políticas que acabaram sendo expressas na arte, na literatura, poesia, pintura etc.

Busque
a. Textos em notícias, imagens ou fotos da atualidade que possam retratar a vida das pessoas. 

Explore assuntos que estejam relacionados com princípios éticos ou valores morais, comparando as notícias e imagens 
do cotidiano das últimas décadas com as do tempo de Tarsila. Procure explicar aos alunos quais eram os valores defen-
didos pela sociedade no tempo dessa pintora. Aponte as mudanças e especifi que o comportamento dos indivíduos na 
sociedade de hoje, no que se refere:

1. Ao indivíduo, à família e à responsabilidade;
2. Ao respeito, à obediência, à educação e à religião;
3. Aos trajes e ao pudor;
4. À mídia: veículos e comunicação.

b. Pesquise os pintores do Modernismo e analise com os alunos, a partir da observação das imagens, as características 
das correntes artísticas que refl etiam o espírito daquele período. É válido abordar a arte do século XX, retratada tanto nos 
trabalhos de Tarsila quanto nos de Anita Malfatti, Lasar Segall, Di Cavalcanti e tantos outros. 

c. Tendo algum material desses artistas em mãos, propicie um momento de leitura em que o aluno possa identifi car a 
textura do papel, as reproduções e os detalhes, bem como ver e compreender melhor certos aspectos da obra. 

d. Forme grupos e proponha uma apresentação. A equipe deverá analisar o material escolhido, anotando algumas 
informações para divulgá-las aos outros alunos.

Aproxime a autora, Lúcia Fidalgo, o ilustrador, Robson Araújo, e a obra, Tarsila, menina pintora,
dos alunos, propondo pesquisas sobre a vida dos autores, de Tarsila e suas trajetórias. 



4 

Projeto Pedagógico | Por Beatriz Tavares de Souza*

Iniciando a leitura 
Leia a obra com os alunos e monitore o processo, anotando as ideias principais, explorando a compreensão da 

escrita e seus conhecimentos de mundo. Amplie essa leitura, buscando no interior das páginas o sentido das imagens 
que ilustram o texto.

Leia a “orelha” da primeira capa. Ajude os alunos a darem sentido interpretativo à colocação do editor, Jakson Ferrei-
ra, no que se refere à afi rmação: “a grande carência de paradigmas éticos.”

Lúcia Fidalgo procura evidenciar o contexto e as características da infância dos pais de Tarsila do Amaral sob o ponto 
de vista étnico. Sugerimos que explore essa colocação da autora, propondo aos alunos que formem duplas e desenvolvam 
o seguinte exercício: 

1. Verifi que as ilustrações das páginas 3, 8 e 9 e responda: quais os sentidos que as imagens despertam? O que elas 
representam para você?
2. Leia a página 3 e, a partir da narrativa, imagine e descreva o lugar onde Tarsila morava com sua família.
3. Qual era a atividade profi ssional do pai de Tarsila?
4. O que a fazenda e todo o meio ambiente representavam na vida de Tarsila?
5. Você seria capaz de descrever o comportamento de Tarsila na fazenda durante sua infância?
6. Qual idade você daria para Tarsila quando, em sua trajetória, ela passou a se interessar pela pintura?
7. Encontre a página e aponte o trecho no qual Tarsila, durante a infância, demonstra interesse pelas artes plásticas. 
8. Quais as infl uências que a pintora recebeu em sua trajetória artística? Encontre um trecho no livro em que alguma 
dessas infl uências possa ser apontada.

Lúcia Fidalgo oferece ao leitor o retrato da vida das pessoas como ela é, seja no cotidiano de trabalho, seja entre a fa-
mília. De modo sutil, ela insere a questão da responsabilidade e da obediência, demonstrada pela relação pai e fi lha.

Pergunte aos alunos:
a. Quando recebeu de seus pais a oportunidade de estudar, Tarsila soube aproveitá-la de modo alegre e feliz? Sim ou 
não? Justifi que sua resposta.
b. O fato de Tarsila aproveitar as oportunidades signifi cou muito para si e muito mais para a cultura artística brasileira. 
Você pode explicar o por quê?
c. De que modo Tarsila aprendeu outras línguas? Quais foram elas?
d. Qual era a nacionalidade da sua primeira professora de língua estrangeira? 
e. Qual o motivo que fez a família da professora pedir ajuda ao pai de Tarsila?
f. Qual o tipo de trabalho oferecido aos imigrantes estrangeiros pelos brasileiros donos da terra?

Explore o seguinte trecho da narrativa: “A jovem professora tinha apenas 18 anos e ensinava francês a Tarsila.”
a. Qual o papel que a jovem professora desempenhava para Tarsila?
b. Qual o papel que a professora desempenhava para os pais de Tarsila?
c. Qual seria o signifi cado do trabalho para a professora? 
d. E qual seria esse signifi cado para os pais da professora?

Refl ita com os alunos sobre as questões do trabalho. O que mudou no Brasil no tocante aos aspectos 
históricos e geográfi cos, sobretudo em relação à imigração?
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Sugerimos explorar o comportamento de Tarsila em relação ao meio ambiente e ao gosto de viver na fazenda, em 
contato com a natureza. Forme grupos e, para cada um deles, solicite que elaborem um texto poético retratando a fazen-
da, a natureza.

Descreva também a formação e as realizações de Tarsila nas seguintes situações: 
a. Tarsila na infância 
b. Tarsila na juventude 
c. Tarsila adulta 
d. Tarsila no internato
e. Tarsila em terras estrangeiras 
f. Tarsila bem brasileira

Lúcia Fidalgo constrói sua narrativa de forma poética, ressaltando o contexto, o talento e as realizações de Tarsila do 
Amaral.
Sugerimos explorar a linguagem visual. Convide os alunos a identifi carem:
a. A pintura de Tarsila nas ilustrações.
b. A escultura de Auguste-René Rodin.
c. As imagens produzidas pela indústria gráfi ca.
d. O “grupo dos cinco” do movimento modernista no Brasil e listarem tais nomes. 

Quando algum indivíduo exerce a arte, sabemos que ele registra sua maneira particular e pessoal de ver, sentir, emocio-
nar-se, relacionar-se e pensar sobre a vida. Desse modo, lance aos alunos as perguntas abaixo para escolherem a alternativa 
que mais se aproxime como resposta:

a. Em sua opinião, qual fato emergia nas obras de Tarsila?
1. Um contexto social, político
2. Um sentimento religioso
3. Uma fi losofi a de vida
4. Um novo movimento cultural
5. O surgimento de novos sentimentos
6. Os confl itos humanos

b. Qual o estilo mais frequente nos desenhos de Tarsila?
1. O cubismo____
2. O expressionismo____

De acordo com os PCNs, reconhecer a existência do uso de outras línguas diferentes da portugue-
sa signifi ca não só ampliar os horizontes como também compreender a complexidade de um país. 
Como sugestão, instigue os alunos a refl etirem sobre essa questão, relacionando-a com a língua 
materna, com a compreensão de como se constituem as identidades e singularidades de diferentes 
povos e etnias e com as diferentes linguagens presentes nas diversas regiões do Brasil e de outros 
países. Que infl uência teve ou ainda tem o estrangeirismo na nossa cultura? Cite algumas no idioma, 
na arte, na ciência, no trabalho etc.



6 

Projeto Pedagógico | Por Beatriz Tavares de Souza*

c. Qual o presente que Tarsila deu ao seu marido?
1. Um par de sapatos
2. Uma pintura de um homem enorme, com um pé muito grande

d. Qual o nome do quadro escolhido por Tarsila?
1. O homem sem sapato
2. Abaporu — homem que come carne humana?

Sugestão para leitura formal e interpretativa das obras de Tarsila: 
A obra é abstrata? Figurativa? Por quê? 
Quais as cores que mais aparecem? São cores quentes? Frias? Neutras? Suaves? Há contraste?
Qual a técnica de pintura utilizada? Lápis de cor, aquarela, pintura a óleo, giz de cera, gravura?
Quais as sensações que as pinturas de Tarsila despertam em você? Paz? Saudade? Repulsa? Medo? Outras? Quais?

Sugerimos formar grupos de, no máximo, quatro alunos. Proponha que escolham um dos temas abaixo, utilizados por 
Tarsila para pintar um de seus quadros, e tentem criar uma obra de arte. 
a. Os operários 
b. Um homem 
c. O amor 
d. A caipirinha
e. A negra

Gramática textual
Procure no texto o que se pede e observe as palavras e expressões.
1. “O tempo apressado fazia Tarsila crescer com vontade de ser do tamanho do mundo.”
a. Identifi que os substantivos e classifi que-os.
b. Identifi que o adjetivo.
c. Classifi que os verbos conforme a fl exão, o modo, o tempo e a pessoa da conjugação.
d. Em sua opinião, qual o signifi cado da expressão “crescer com vontade de ser do tamanho do mundo”?

2. De acordo com o livro, Tarsila sabia histórias de onças contadas pelo povo da terra. 
a. Você conhece alguma história contada por alguém de sua família?
b. Escreva três orações sobre “casos de onça pintada”.

3. Dê um signifi cado para as sentenças:
a. “Cruzar os mares”.
b. “Pintando as cores da vida”.
c. “Fazer tudo fi car mais colorido”.

Para desenvolverem o trabalho, os grupos podem escolher a arte do desenho, da pintura, da poesia, 
da música, da encenação etc.
Publique os trabalhos em murais da escola. Utilize cartazes ou a forma que preferir.
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4. Encontre o signifi cado para as palavras: 
a. Antropófago, antropofágico, antropólogo, antropofagia
b. Deglutir

5. Tarsila queria viver cem anos. Quantos anos você quer viver?

Um assunto leva ao outro
Esclareça para os alunos e ajude-os a compreender quem são realmente as personalidades paradigmáticas, mos-

trando quais delas podem servir de inspiração para a construção do nosso futuro. Sugerimos citar Heitor Villa-Lobos, 
personalidade expressiva da música brasileira. Trabalhe os conhecimentos prévios dos estudantes questionando sobre 
autores brasileiros da atualidade. Pergunte quais os que mais preferem. Pesquisar e selecionar recortes de reportagens 
(veja nos cadernos especiais dos jornais) que revelem personalidades da História, Ciência, Literatura e de outras áreas 
que muito fi zeram para o desenvolvimento social (como Carlos Chagas e Lígia Fagundes Telles, publicadas recente-
mente pelo jornal “O Estado de S. Paulo”).

Também sugerimos fi lmes (por exemplo, documentários) sobre a vida de Chico Mendes (Chico Mendes: O preço da 
fl oresta, Discovery), da Irmã Dorothy Stang, da ex-ministra Marina Silva... essas foram pessoas que arriscaram e até 
perderam a vida por uma causa humanitária. Explore, ainda, a história de vida de personalidades estrangeiras que se 
destacaram internacionalmente: Albert Einstein, Albert Sabin, Madre Teresa de Calcutá etc. Pergunte-lhes: entre as 
celebridades que se sobressaem na música, no esporte, no cinema, na TV e no mundo da ciência e da política, qual 
delas você mais admira? Por quê? Se você fosse um médico, um dentista, um professor ou um político, o que faria para 
melhorar a situação de sua comunidade? Em qual pessoa de sua família você se espelharia para construir seu futuro? 
Por quê? Existe alguém de sua escola (professor, amigo) cujo comportamento você admira? Justifi que.

Desafi o
Lúcia Fidalgo menciona no livro que Tarsila encontrou uma carta. Pois bem: propomos aos alunos que escrevam uma 

carta contando quais são seus planos para a vida. Propicie um modo de encontrarem a pessoa que mais admiram. 

Pense, depois responda
O nome Dulce lembra o quê? Em sua opinião, por que Tarsila escolheu esse nome para sua fi lha? 

Sugestões para avaliação
Participação nas atividades; atendimento às propostas de trabalho; desempenho nos trabalhos em grupo e nos 

debates; criatividade.

Ressaltamos que as atividades aqui propostas têm por objetivo oferecer subsídios para a mediação 
do trabalho pedagógico com a obra Tarsila, menina pintora, da PAULUS, e que não pretendem ser 
determinantes no trabalho desenvolvido em sala de aula, tendo em vista que somente o professor 
conhece as necessidades específi cas de sua turma.


