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RESUMO 

 

O objetivo deste trabalho consistiu em apresentar a Arte como um dispositivo de 

enfrentamento para os desafios com que nos deparamos no contexto escolar. Para isso 

procurei expor experiências que pudessem apontar a potência da Arte como agenciadora 

de transformações nos espaços/tempos da vida.  Nesse intuito priorizei o processo de 

construção de uma Companhia de Artes em nossa Universidade com a finalidade de 

mostrar o quanto ela atuou em nossa formação pessoal e profissional; mudando visões, 

despertando o senso crítico e politizando os alunos de nossa unidade. Partindo desse 

trajeto, esse trabalho se define como um estudo polifônico que coloca em diálogo os autores que 

me ajudaram a pensar a função da Arte e sua relação com a Educação, além da contribuição 

empírica das vozes de companheiros que participaram desse processo de formação. 

Palavras-chave: Arte, Educação, Experiência e Formação. 
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INTRODUÇÃO 

 

“Se você quer aprender percussão, canto ou 

teatro, Se você quer aprender violão, teclado ou 

baixo... Toda quarta- feira de dez à meio-dia no 

IEAR... sob a direção da Luciana e também da 

Dagmar1” 

 

A escolha deste tema se deu pelo fato de eu ter sido bolsista de desenvolvimento 

acadêmico do Projeto Cia de Artes Severina por dois anos, projeto este coordenado de 

forma alternada, semestralmente, pelas professoras Dagmar de Mello e Silva e Luciana 

Pires de Sá Requião.  

O objetivo do projeto consistia em proporcionar aproximações entre estudantes 

do Curso de Pedagogia e um amplo repertório de produções artísticas nos mais variados 

campos; conhecer expressões artísticas locais, além de promover apresentações 

artísticas da própria Cia, destinadas ao público acadêmico de nosso Instituto e público 

em geral. 

Nossa primeira atuação aconteceu no ano de 2011 e surgiu do desejo de divulgar 

na FLIP2, não só a Cia que acabara de nascer, mas, também o curso de Graduação de 

Pedagogia de nossa Universidade Federal Fluminense (UFF) em Angra dos Reis, que se 

transformara um Instituto de Educação através da política de Governo denominada de 

Reuni3, após, aproximadamente, uns 15 anos de existência como uma extensão da 

Faculdade de Educação sediada no Município de Niterói. 

Assim, a Cia de Artes Severina já nasceu cumprindo uma das funções políticas 

da Arte, pois, como nos diria o poeta Vladimir Maiakóvski: “A arte não é um espelho 

para refletir o mundo, mas um martelo para forjá-lo”. 

                                            
1Refrão de divulgação da Cia – criação coletiva coordenada pela Prof.ª Luciana Requião. 
2Feira Literária Internacional de Paraty, município vizinho à Angra dos Reis. 
3Programa de Apoio a Planos de Reestruturação e Expansão das Universidades Federais (Reuni), que tem 

como principal objetivo ampliar o acesso e a permanência na educação superior. 
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Se reproduzo essas palavras do poeta, que estão expressas no projeto de 

Extensão da Cia das Artes, é porque esta nasceu como uma forma de enfretamento a um 

evento cultural que ano a ano vem se elitizando por questões de interesses capitalistas 

da iniciativa privada, ou seja, a FLIP, cujo marketing, procura produzir uma imagem de 

espaço voltado à divulgação e democratização do acesso à literatura mundial de 

qualidade, mas que sequer respondeu aos pedidos de nosso Instituto, no intuito de 

termos um espaço de divulgação das nossas produções Acadêmicas. Afinal, somos a 

única Universidade Pública Federal atuando na região da Costa Verde.  

Esse episódio gerou na comunidade acadêmica do Instituto um sentimento de 

“descaso” insurgindo a vontade de se fazer presente na FLIP independente de não 

termos conseguido agenda. 

Através do incentivo de nossas mestras e muita determinação de um grupo de 

alunos, montamos uma intervenção estética baseada no poema Morte e Vida de João 

Cabral de Melo Neto.  

Ensaiamos com muito afinco, já que a maioria de nós, nunca, anteriormente, 

havia realizado uma experiência de teatro. Este foi um momento impar para nós. 

Apresentar uma intervenção artística em um evento internacional tendo como cenário as 

ruas de Paraty, atraindo a atenção de inúmeros passantes que contemplavam com 

admiração a nossa arte.  

A partir desse episódio a empolgação foi crescendo e fomos construindo nossa 

trajetória. Atualmente temos um pequeno repertório de interpretações musicais e teatrais 

com participações em eventos da Universidade. A Cia tem se desdobrado, realizando 

aproximações com várias linguagens artísticas; oficinas de música e teatro nas quais 

cada um compartilha um pouco de seus conhecimentos a fim de criarmos nossas 

intervenções. 

A participação no projeto despertou em mim o desejo de registrar a importância 

da Arte, não só na minha, mas também, na formação de todos aqueles que de algum 

modo estiveram envolvidos com a Cia das Arte Severina no decorrer desse tempo em 

que cursamos Pedagogia no Instituto de Educação de Angra dos Reis. 

Esse interesse surgiu quando percebi o quanto a Arte atuou em mim, 

contribuindo para que eu pudesse vencer minhas próprias dificuldades, promovendo 
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mudanças nos modos de me expressar, relacionar-me com os outros e, até mesmo, a 

timidez que ainda grita em mim, me parece menos angustiante, mesmo diante dos 

enfrentamentos das situações com que me deparo no dia a dia. 

No dicionário Aurélio a palavra Arte, nos é apresentada como:  

Maneira de fazer uma coisa segundo as regras: arte militar, oratória, 

dramática. / Modo pelo qual se obtém êxito; habilidade: a arte de 

agradar, de comover. / Expressão de um ideal de beleza nas obras 

humanas: obra de arte. / Conjunto das obras artísticas de um país, de 

uma época: a arte italiana. / Bras. Travessura, traquinada. / Arte pop, 

ver POP ART. 

 Porém, na minha experiência pessoal ela ganha outro significado. Para mim, 

Arte é aquilo que nos move, nos (trans) forma, algo que pode ser expresso por 

diversificadas linguagens tais como a dança, música, pintura, enfim, múltiplas 

combinações de criações. 

A meu ver a arte atua no campo do sagrado porque quando fazemos uma 

experiência com a arte conseguimos nos transpor para o que temos de melhor em nós 

mesmo, como uma elevação de nosso estado de espírito, tal como a fé atua na religião. 

Etimologicamente, a palavra Sagrado, derivada do latim "sacrum4" (sagrado) e 

geralmente se refere à vida religiosa. Mas quando me refiro à sacralidade da Arte estou 

tentando expor uma relação de sentido que ela nos provoca e que de certo modo se 

afasta do que comumente chamamos de mundo profano ou mundo comum. 

O que estou afirmando é que a experiência estética que a Arte promove, nos 

remete a um estado de espírito em que experimentamos algo que ultrapassa nosso 

pensamento formal, algo que transcende o mundo material.  

Partindo de tudo que foi dito, esse trabalho não se define como um estudo de 

caso, nem se enquadra a uma pesquisa acadêmica nos moldes cartesianos, mas nem por 

isso deixo de considerá-lo um trabalho acadêmico, posto tratar-se de uma espécie de 

ensaio polifônico em que me coloco em diálogo com autores que me ajudaram a pensar 

a função da Arte e sua relação com a Educação e a contribuição empírica das vozes de 

companheiros que participaram desse mesmo processo de formação que eu 

experimentei, para que esses pudessem compartilhar suas experiências e fazer desse 

                                            
4http://pt.wikipedia.org/wiki/Sagrado 
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trabalho um texto experiência, tal qual Foucault um dia propôs, e que o leitor entenderá 

com maior clareza ao longo dessa escritura. 
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CAPITULO I 

 

RECORDAR; DO LATIM RE-CORDIS TORNAR A PASSAR PELO 

CORAÇÃO: UMA HISTÓRIA (EM)FORMAÇÃO. 

 

 

A linguagem da arte  

 

Chinolope vendia jornais e engraxava sapatos em Havana. Para deixar 

de ser pobre, foi-se embora para Nova Iorque. 

Lá, alguém deu de presente a ele uma máquina de fotografia. 

Chinolope nunca tinha segurado uma câmara nas mãos, mas disseram 

a ele que era fácil: 

— Você olha por aqui e aperta ah. 

E ele começou a andar pelas ruas. Tinha andado pouco quando 

escutou tiros e se meteu num barbeiro e levantou a câmara e olhou por 

aqui e apertou ali. 

Na barbearia tinham baleado o gângster Joe Anastasia, que estava 

fazendo a barba, e aquela foi a primeira foto da vida profissional de 

Chinolope. 

Pagaram uma fortuna por ela. A foto era uma façanha. Chinolope 

tinha conseguido fotografar a morte. A morte estava ali: não no morto, 

nem no matador. A morte estava na cara do barbeiro que a viu. 

 

 

Eduardo Galeano 

 

 

 

A minha experiência com a Arte no tempo de colégio foi relativamente boa, se 

pensarmos na perspectiva do entendimento que eu tinha da disciplina naquela época. 

Deste ponto de vista, era prazeroso pintar, desenhar e criar formas diferentes. Essas 

atividades me proporcionavam momentos de grande prazer. 

Porém, hoje, ao escrever esse trabalho, quando penso na forma como essa 

disciplina me era apresentada, entendo que ela não me proporcionava mudanças no 

modo de ver o mundo, portanto, não era a Arte que se fazia presente ali, afinal eu não 

sabia nada sobre a “força de transformação” que a Arte pode provocar. O que se 

aprendia ali eram técnicas de pintura e desenho, ensinadas por minha professora que, 
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aliadas a minha curiosidade em relação aquelas atividades, me davam a sensação de 

bem estar que outras disciplinas não conseguiam proporcionar. 

A experiência que tive em relação à arte na escola, se restringia a um “momento 

de se fazer qualquer coisa”. Uma outra lembrança que me vem como relampejo diz 

respeito à dificuldade que um de meus professores tinha ao tentar ampliar esse universo 

artístico. Ele era rechaçado pelos alunos que, talvez por terem naturalizado o 

produtivismo da escola, realizavam suas atividades apenas para obter nota para passar 

de ano. 

Acredito que o propósito da Arte na escola seria levar o educando a “viajar” e 

conhecer universos sensíveis do pensamento aos quais ele não teria contato se não fosse 

através da experiência estética. Entendo que a Arte atua em nossa subjetividade tal qual 

um leque que se abre para ventilar ares renovados, nos permitindo conhecer formas de 

expressão até então inimagináveis quando nos apreendemos apenas na realidade 

material de nosso pensamento racional. 

Seja através de um concerto, uma pintura ou uma apresentação de dança 

clássica, exemplos estes geralmente reservados a uma elite que destitui esse acesso a 

coletividade pobre da sociedade, seja através de outras formas de arte mais populares, a 

função da Arte é produzir uma “temporalidade que nos permita suspender o tempo e 

viver relações comunais em que a presença de nossas diferenças não nos distingam em 

modos de existência encarcerados a valores culturais.” (SILVA, 2014, p.06) 

Sendo assim, eu acredito que a formação do professor que pretende atuar na 

escola deveria priorizar o entendimento de que este irá trabalhar em um contexto de 

diversidade. O que significa despir-se de qualquer distinção entre classes e atuar em um 

campo de múltiplas possibilidades, só assim seremos capazes de desconstruir 

identidades que “encarceram nossos alunos a um modo único de ser”5. 

Gostaria de relatar aqui uma experiência estética que tal como a Experiência 

com Arte atuou em minha formação. Experiência esta que me tocou profundamente no 

decorrer da construção desse trabalho. No dia seis de julho de 2014, tive a oportunidade 

de realizar um dos passeios culturais mais famosos e conhecidos no estado do Rio de 

                                            
5Observações proferidas por minha orientadora em encontros de orientação e anotadas em meu diário de 

monografia. 
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Janeiro, uma visita ao Museu Imperial de Petrópolis. Aquela viagem no tempo fez com 

que me sentisse fascinada por tamanha proximidade com séculos de um passado 

remoto. Era como um retorno no tempo, na História.  Mas, antes,exponho através de 

Heidegger (1987, apud LARROSA, 2001),o que entendo pelo conceito de Experiência a 

que tantas vezes me refiro nesse trabalho:  

[...] fazer uma experiência com algo significa que algo nos acontece, 

nos alcança; que se apodera de nós, que nos tomba e nos transforma. 

Quando falamos em “fazer” uma experiência, isso não significa 

precisamente que nós a façamos acontecer, “fazer” significa aqui: 

sofrer, padecer, tomar o que nos alcança receptivamente, aceitar, à 

medida que nos submetemos a algo. Fazer uma experiência quer dizer, 

portanto, deixar-nos abordar em nós próprios pelo que nos interpela, 

entrando e submetendo-nos a isso. Podemos ser assim transformados 

por tais experiências, de um dia para o outro ou no transcurso do 

tempo. (HEIDEGGER, 1987, apud LARROSA, 2001, s/nº de 

pág.) 

Venho de um ensino público deficitário, sem grandes oportunidades de acesso à 

passeios que me propiciassem bens culturais. Talvez por isso, até agora, ainda me 

encontre em profundo êxtase do quanto aprendi durante aquelas preciosas horas ali,onde 

o passado se misturava ao presente, era como se tocasse em parte daminha história, do 

povo brasileiro. Depois de tantos anos cursando disciplinas de História, pela primeira 

vez a história assumiu um sentido que me fez conhecer o que a sala de aula jamais pode 

me proporcionar. 

Essa passagem me fez perceber por que me encontro em encantamento com a 

Arte. O encontro vivenciado com um pedaço da História do Brasil; transitar por aqueles 

corredores e objetos do Império de D. Pedro II me fez enxergar uma profunda 

aproximação com a experiência que a Obra de Arte pode nos proporcionar. Ao se referir 

à originalidade da Obra de Arte em seu texto; A Obra de Arte na era da sua 

reprodutibilidade técnica, Walter Benjamin (1994)parece reafirmar o que expresso em 

meu relato: 

As situações a que se pode levar o resultado da reprodução técnica da 

obra de arte, e que, aliás, podem deixar a existência da obra de arte 

incólume, desvalorizam-lhe, de qualquer modo o seu aqui e agora. 

Ainda que, de forma nenhuma, isto seja apenas válido para a obra de 

arte e corresponda, por exemplo, à paisagem que, num filme, se 

desenrola perante o espectador atinge-se, através deste processo, um 

núcleo tão sensível do objeto de arte que uma vulnerabilidade tal não 

existe num objeto natural. É esta a sua autenticidade. A autenticidade 



16 
 

 

de uma coisa é a suma de tudo o que desde a origem nela é 

transmissível, desde a sua duração material ao seu testemunho 

histórico. Uma vez que este testemunho assenta naquela duração, na 

reprodução ele acaba por vacilar, quando a primeira, a autenticidade, 

escapa ao homem e o mesmo sucede ao segundo; ao testemunho 

histórico da coisa. Apenas este, é certo; mas o que assim vacila, é 

exatamente a autoridade da coisa. (p. 167) 

Hoje, eu entendo porque a Obra de Arte assumia tanto valor e estima entre os 

nobres. Ao passear pelas salas do museu, elas se revelavam para mim; obras de artistas 

de renome da época; objetos de religiosidade da Arte sacra como os oratórios e as 

imagens da capela da Casa Imperial; a sala de música decorada com instrumentos 

musicais onde acontecia os saraus e bailes; o teatro espelhado para que, até quem 

estivesse de costas tivesse acesso ao palco durante as apresentações e concertos... 

Quantas histórias aqueles objetos contém?! 

Um mundo de riquezas que, mesmo hoje, ao tornarem-se peças de Museu, 

contam as histórias dos vencedores e nos lembram aqueles que historicamente foram 

oprimidos, posto que o acesso a esses bens culturais continuam restritos a uma parcela 

da população, mesmo que só para visitação. 

Lamento por meu despertar não ser uma experiência comum a todos. Minha 

intenção com esse relato foi compartilhar o meu “testemunho histórico da coisa” como 

denuncia de uma espécie de “privação cultural” que jovens oriundos das classes sociais 

sofrem, por esta falta de contato, de oportunidade de “sentir” essa dimensão aurática 

que só uma experiência direta com a “Obra” nos possibilita. Quantas coisas ainda não 

me deixariam assim, deste modo; desperta em minha curiosidade, em minha sede por 

cultura. 

No momento as palavras são poucas para expressar o turbilhão de sentimentos 

provocados em mim diante desta aproximação. Eis que Bourdieu, agora, faz presença 

em mim. Não havia, antes, compreendido tão claramente seu conceito de Capital 

Cultural. Por esse motivo trago a imagem desse dia como forma de aproximar o leitor 

daquilo que senti e que as palavras não estão conseguindo abarcar. 
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Figura 01: Museu Imperial de Petrópolis. 

 

I.1 Quando tudo começou... 

 

No ano de 2010 ao ingressar na Faculdade de Pedagogia conheci a Prof.ª 

Dagmar de Mello e Silva que ministrava a disciplina de Psicologia. Logo percebi, em 

suas aulas, que ela era uma amante das Artes. Com ela, aprendi que a Arte poderia ser 

um dispositivo potente de formação humana.  

Essa professora acredita que a arte alimenta o espírito e a vida e que pode ser tão 

formadora quanto os conteúdos disciplinares do nosso curso, pois, a arte mexe com algo 

que está numa dimensão além de nossa consciência racional. Lembro-me quando ela 

citava Nietzsche ao afirmar que para além do nosso pensamento racional “algo pensa 

em nós”. Para ela, na relação com a Arte; “algo pensa em nós”. 
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Devido as suas colocações em aula, surgiu o desejo, em nossa turma, de fazer 

arte. No ano de 2010, por iniciativa das professoras Dagmar de Mello Silva e Luciana 

Requião com a colaboração dos alunos do curso de Pedagogia do IEAR, surgiu a idéia 

de criar a CIA de Artes Severina, um espaço de formação e construção de conhecimento 

e trocas de experiências sobre a arte tão viva dentro de nós, mas ao mesmo tempo 

escondida por falta de oportunidade de termos contato com obras de arte em suas 

diferentes linguagens.  

Ficamos todos muito envolvidos com a idéia de formarmos uma Cia de Artes. 

Foi por essas vias que demos nosso ponta pé inicial com a montagem de uma esquete do 

poema de João Cabral de Melo Neto e sua mais famosa obra: Morte e Vida Severina. 

João Cabral de Melo e Neto era desconhecido por muitos de nós. Foi através de 

nossas professoras que tivemos oportunidade de conhecermos uma parte de sua obra, 

mas, principalmente, sermos tocados por ela. 

Na medida em que ensaiávamos, a realidade apresentada pelo poema ia nos 

mostrando de modo sensível, o quanto essa realidade estava presente na vida de muitos 

“Severinos” de nosso país.Nosso contato e a atuação da obra nos permitiram uma visão 

mais alteritária das diferenças culturais presentes em nossos “Brasis” que, nenhuma 

aula de nosso curso conseguiu me proporcionar. Através da arte pudemos entender uma 

dimensão humana e política da realidade brasileira, que os conteúdos disciplinares não 

conseguiam abarcar. 

Além disso, destaco o fato de que me dei conta que aquela experiência estava me 

possibilitando um entendimento do conteúdo de várias disciplinas que estávamos 

cursando. Muitas delas com conceitos e autores complexos, difíceis de serem 

apreendidos com a propriedade e que o curso nos requisitava, pois o corpo discente das 

instituições de ensino superior do Reuni é constituída, em sua maioria (e eu faço parte 

desse contingente), por pessoas oriundas das classes populares que não tiveram acesso 

aos bens culturais que o Universo Acadêmico valoriza. Bens que nos foram negados por 

uma complexidade de fatores sociais, históricos e econômicos que não caberiam nesse 

momento discutirmos, já que correria o risco de perder o foco desse trabalho. 
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Um exemplo disso está na consciência política que adquiri a respeito da minha 

condição social no contexto da Universidade. Naquela intervenção do poema “Morte e 

Vida”, não estávamos só representando o Severino do poema de João Cabral, mas 

passamos a nos enxergar como “muitos severinos” que mesmo não tendo “o mesmo 

nome de pia” habitam a mesma história de injustiça social e diferenças gritantes de 

classes sócio-econômicas, que caracteriza a estrutura social de nosso país. 

Foi por essas vias compreendi melhor o que Bourdieu, autor estudado nas aulas 

de Sociologia da Educação, queria dizer com o conceito de Capital Cultural. Bourdieu 

(1983) chamou de Capital Cultural, um conjunto de bens culturais dos quais apenas um 

grupo de indivíduos de determinada classe social ou econômica (a elite) tem acesso. 

Um exemplo disso é o acesso a meios culturais proporcionados por viagens e 

espaços (Exposições, Museus, Galerias) que colocam os sujeitos em contato direto com 

objetos e locais que fazem parte da herança cultural que constitui o patrimônio 

Civilizatório da Humanidade, possibilitando vivências que acabam por se afinar aos 

conteúdos das disciplinas escolares, que por sua vez, estão pautados na transmissão 

desses bens culturais. Dessa forma, as pessoas de origem popular, por uma questão 

social e econômica, não têm acesso a essa cultura que acaba ficando restrita a uma elite 

privilegiada. Sob essa ótica, fica fácil entender porque os meninos e meninas nascidos 

em “berços esplendidos” assimilam melhor os conteúdos escolares e, na sua maioria, 

são bem sucedidos na escola. 

Essa perspectiva explica os casos em que diferentes indivíduos obtêm um 

rendimento escolar muito desigual e porque, em nosso país precisamos de medidas 

afirmativas que democratizem o acesso à Educação, tal qual o programa do Reuni, do 

qual faço parte. 

Existe uma passagem da Cia que ilustra metaforicamente, muito bem essa 

perspectiva: 

A Aula Inaugural do nosso primeiro curso de Pós Graduação lato sensu; 

Alfabetização dos alunos das classes populares ocorreu no teatro da Defesa Civil em 

Angra dos Reis sobre a presença de Prof.ª Dr.ª Regina Leite Garcia, convidada especial 

por sua reconhecida história no campo dos Estudos do Cotidiano, em favor das classes 

populares. 
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Nesse dia, a convite do coordenador do curso, Prof. Dr. Rodrigo Torquato, 

preparamos uma performance com a música Meu Guri, de Chico Buarque de Holanda. 

Realizamos uma pequena dramatização da letra dessa canção que nos mostra a dura 

realidade de muitos meninos que vivem em comunidades pobres de nosso país.  

A obra de Chico nos aponta um contexto de lutas e enfrentamentos vividos por 

mães de tantos meninos que moram em periferias urbanas de grandes cidades do nosso 

país, nos fazendo pensar sobre as tantas infância que são roubadas até mesmo do desejo 

de mudar suas realidades.  

Na música, assim como na vida de muitos jovens das classes populares, o 

menino pobre, carente de recursos materiais, atropela sua meninice e cede às tentações e 

apelos de um mundo que se faz por aquilo que se tem e não pelo que se é, optando pelo 

desvio de um caminho que não leva a lugar algum. 

Ao final da performance, surpreendemos a platéia, apresentando a letra do funk: 

“Era só mais um Silva” de MC Serginho, ao som do violino de uma aluna do nosso 

Instituto, acompanhado pelo coro dos componentes da Cia das Artes que, dançando, 

circulavam entre os ouvintes. Foi contagiante fazer parte daquele momento e contribuir 

para proporcionar ao público presente, aquele contraste entre o ritmo de um estilo de 

música popular sendo tocado por um instrumento clássico. 

A proposta desta apresentação era colocar em diálogo a cultura elitizada 

reconhecida pela academia em diálogo com a cultura produzida nos morros pela 

população pobre que, aliás, era o foco do curso de Pós. 

Momentos como esses nos fizeram e fazem refletir sobre nossas ações em 

relação ao mundo em que vivemos, no dia a dia, nos interrogando se estamos, de fato, 

lutando para transformar a vida de milhares de “Guris” e de mães que, de tanto amor, 

não conseguem enxergar os desvios que interrompem a infância de seus rebentos 

precocemente. Uma vida em potencia que é destruída pela miséria e termina no 

anonimato de uma existência que será esquecida entre tantos noticiários jornalísticos 

para se tornar apenas mais um número nos registros de óbitos policiais. Acabou assim; o 

“nosso guri,” como tantos outros guris que são conduzidos a um triste fim. 
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I.2 Um momento especial 

 

No dia 23 de outubro de 2013 mais uma etapa da construção de minha formação 

acadêmica se realizava. Eu, Luana Moreira e minha colega Carla Alves, bolsistas de 

Desenvolvimento Acadêmico, pelo projeto da Cia de Artes Severina, participamos da 

Agenda Acadêmica 2013 na sede de nossa Universidade, em Niterói. Estávamos 

representando nosso projeto e tínhamos que apresentá-lo à comunidade Acadêmica. 

E assim o fizemos, com um pouco de timidez no início, mas vencendo esse 

obstáculo, acabamos conseguindo expor de maneira clara, como eram desenvolvidas 

nossas atividades e a construção de conhecimentos artísticos e pensamento crítico que 

conquistamos ao longo dessa experiência acadêmica. Tivemos, também, a oportunidade 

de assistir outros colegas selecionados na categoria: Artes, Linguística e Cultura. 

Nossa participação na Semana de Atividades Acadêmicas, apresentando o 

Projeto da Cia de Artes Severina, nos proporcionou uma surpresa inesperada, com a 

premiação do 3º lugar na categoria Artes, Linguística e Cultura de toda a Universidade. 

Nós, estudantes do Reuni, oriundos de um campus do interior! Não dá para traduzir em 

palavras essa emoção! 

Assim, orgulhosas de nossos esforços e dedicação para com nosso projeto e de 

nossas coordenadoras que sempre nos encorajaram a refletir e expressar nossa 

criatividade. Retornamos, no dia 25 de outubro de 2013, para participar do 

encerramento da Semana Acadêmica e recebermos nosso certificado pelo 

reconhecimento de nosso trabalho, no auditório Florestan Fernandes. 

 

I.3 Algumas breves passagens... 

 

Destacarei aqui, alguns momentos da CIA em que o repertório nos aproximou em 

uma relação direta com a música e a poesia.  

Um desses momentos foi com a música Oração ao Tempo de Caetano Veloso cujos 

versos nos permitiram refletir a relação do tempo com a vida, rompendo com um tempo 
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cronológico de horas marcadas e criando em nós a possibilidade de sentir o tempo como 

um “tambor de todos os ritmos”, transformação infinita em que as horas, os dias, 

meses, anos, séculos, têm a duração de momentos que se misturam, onde passado, 

presente e futuro se implicam entre si.  

Tempo que passa, mas que retorna “quando for propício” em diferença, 

transformando vidas, mas, ainda sim uma questão de tempo. Tempo do acontecimento. 

Tempo de recordações, de encontro entre pessoas, de fases, oportunidades e 

situações esperadas e inesperadas. Tempo que por “ser tão inventivo” é uma caixinha de 

surpresas em que,onde se espera que aconteça o planejado,está presente a incerteza, 

pois, tudo pode mudar, mesmo que “pareças contínuo”.Tempo, precioso, que certas 

vezes, desejamos domá-lo em um “movimento preciso”,voltar atrás e reviver o que foi 

de modo diferente, porém, por ser “Compositor de destinos”o tempo torna esse desejo 

impossível. 

Às vezes o tempo nos é apresentado como um remédio, curador de dores seja do 

coração e da alma, mas, ele, o tempo, é um baú de segredos ocultos. Foi nessa “Oração 

ao Tempo”, objeto de estudo e ensaios pelos membros da Cia de Artes Severina que 

pude pensar nas representações sob as quais inserimos o tempo na escola, na 

aprendizagem, na infância, como tempo determinado, mas, os versos declamados e 

cantados de maneira original, durante uma das apresentações da Cia, em nossa Agenda 

Acadêmica da UFF de Angra dos Reis, nos fizeram entender que tempo não se captura, 

se respeita, tempo de espera; posto que o tempo de cada um chegará. 

Outro momento especial foi quando realizamos, no Teatro Municipal de Angra 

dos Reis, dividindo as honras e as atenções com a Orquestra de Música Antiga da UFF, 

uma pequena participação de nossa Cia. Contamos com a inspiração da música de Aldir 

Blanc, “O Bêbado e a Equilibrista”, obra que nos fez compreender algumas das mais 

tristes memórias da nossa história e que ressonou em mim como um desabafo sobre o 

período sombrio da Ditadura, em que, apesar de toda a opressão e medo, a poesia pode 

insurgir revelando nossa dor, mesmo que em palavras disfarçadas, como luta entre 

forças, tentando equilibrar-se na esperança, mesmo que numa corda bamba. Os 

sentimentos causados por perdas irreparáveis de entes queridos permanecem, mas, com 
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a convicção de “que uma dor assim pungente, não haveria de ser inútil”, pois a 

esperança sabe que “o show tem que continuar”. 

 

I.4  Uma história (em)formação 

 

"Drawing is the honesty of the art, there is no possibility of cheating, it is either good or bad." - 

Salvador Dali - The City of Drawers – 1936. Figura 02: DALI, Salvador. The City of Drawers, 

1936. 

Fascinante o poder de demonstrar por este esboço as gavetas que criamos em nós 

para ocultar ou guardar as coisas que nos sufocam. Admiro o trabalho de Salvador Dali, 

sou uma amante de sua arte, do modo como expressa as coisas do mundo, apesar de 

conhecer pouco e muito recentemente o seu trabalho.  

Não sei o que ele quis dizer ou passar com a gravura, mas, a imagem me chamou 

a atenção. Senti como se o nosso ser nos distanciasse do que muitas das vezes por não 
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queremos ver,fechamos os olhos diante de situações de vida ou dificuldade de tomar 

iniciativa para mudar.  

Guardamos tantas coisas conosco que, muitas vezes ficamos sufocados, 

entalados pela necessidade de falar, de se expor, de se colocar como gostaríamos. Ou 

ainda, achamos que deveríamos, mas, somos tomados por uma força que nos amedronta 

como uma parede invisível capaz de bloquear e nos calamos em uma zona de conforto. 

Não sei explicar com palavras, como me sinto e me vejo diante dessa Obra de 

Arte, só sei que ela me diz muitas coisas e dentre elas que em cada traço de suas formas 

nos passa algo que não se traduz pela interpretação das palavras, mas nos coloca frente a 

frente, como um espelho, mostrando através de seus traços, um olhar que já pode 

enxergara vida como um jogo de erros e acertos, pois uma imagem nunca é perfeita, tem 

sempre algo a acrescentar.  

Salvador Dali me diz, com sua Arte, que certas vezes mantemos essas mesmas 

gavetas trancadas por cadeados que machucam e torturam impedindo nossa felicidade 

por não sabermos quem somos. Quem sabe assim,através de gavetas que se abrem e se 

fecham, possamos também romper com os cadeados que nos enferrujam e deixam 

cicatrizes. 

Fecho esse capítulo com as palavras de minha orientadora, porque ela traduz 

com sua escrita aquilo que tentei produzir com minha própria grafia e que procurei 

mostrar o quanto a Arte produziu sentidos na minha formação: 

Apoiado na ideia de que a experiência seria "uma coisa que pode e 

deve ser pensada", Foucault deixa claro (...) a intenção de produzir 

esse efeito com sua escrita. O que ele quer é que seus livros sejam 

lidos como "livros-experiência" mais do que "livros-verdade" ou 

"livros-demonstração" que de algum modo se afinam com praticas 

discursivas que instituem um modo supostamente correto da saber. 

Entre os conceitos que Foucault nos deixou como legado, a 

“experiência-limite” abriu a possibilidade de uma estética de 

pensamento que acontece como uma experiência que nos toma de nós 

mesmos e nos deixa diferentes de antes. E é nessa direção que venho 

tentando pensar todas as experiências que vivo. (SILVA, 2014, s/nº de 

pág.) 
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CAPITULO II 

 

Arte E Educação 

 

A Arte como invenção da vida sustenta-se na potência da vida 

ou, ao menos, num argumento a mais para denunciar nossa falta 

de viver. Assim é a arte quando se diz digna, quando nos povoa 

restituindo sentido as nossas existências. 

Arte E Educação não como dialética do Uno, nem soma das 

partes, mas Arte E Educação onde o “E” pressuponha 

multiplicidade, já que “E” não é um nem outro, mas a 

possibilidade das intensidades que podem transitar no Entre. 

 

Dagmar de Mello e Silva 

 

A leitura do capítulo do livro “A arte de fazer e se fazer no Aleph”, escrito por 

minha orientadora, me fez parar para pensar na “Arte de se fazer na Arte”. O texto 

expressa o que considero uma função primordial da Arte; promover “algo” que é 

sentido e acontece num espaço/tempo que não se limita a uma natureza (no sentido de 

essência) ou mesmo ao tempo histórico para expressar o “real”. Não me refiro à 

realidade conforme comumente concebemos, já que; “Tenho memória péssima. Quase 

não me lembro do que vivi. Só me lembro do que inventei. Prova de que a realidade é 

falsa. Verdadeira é a invenção” (BARROS, 2003).  

Assim, falo do instante em que as coisas nos atravessam como um 

acontecimento e nos transforma promovendo o novo, transformando nossas percepções, 

influenciando o pensamento, nossas relações com o mundo e com as pessoas.Arte como 

um dispositivo de acontecimentos que fazem renascer sentidos diferentes com a vida, 

sentidos que nos colocam em xeque com as práticas e as lógicas em que vivemos. 

Essa “intimidade” com a arte nos permite (re) conhecer a nós mesmos porque 

somos tocados em nossas emoções e podemos experimentar a liberdade de se relacionar 

com “as coisas” do mundo fora de um espaço/tempo que as categoriza, sem que 
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nenhuma palavra dite um significado próprio para as coisas, pois: “Aquilo que está para 

além das palavras, que nos toca, mesmo no silêncio, nos acontece.” (SILVA, 2011, 

p.133) 

Talvez Manoel de Barros, mais uma vez, com sua poesia, me ajude a explicar 

melhor o que estou tentando expor: “Ser como as coisas que não têm boca! Comunicando-

me apenas por infusão por aderências por incrustações... Ser bicho, crianças, folhas secas.” 

(BARROS, 2003) 

Essas considerações me levam a pensar o par Arte/Educação de forma 

indissociável. Arte E Educação como conceitos que caminham juntos, como 

possibilidade de fazer nascer acontecimentos em nossas práticas docentes, oferecendo 

sentidos entre o que se aprende na escola e a vida, assim como o pensamento para 

Deleuze; algo que se pensa, se sente, se vive, que acontece. 

A linguagem artística tem o poder de concretizar o abstrato através da 

experiência estética que produz acontecimentos que nos levam a questionar sobre o 

mundo e sobre o próprio homem. “A arte tem o poder de induzir estados múltiplos e 

difusos de sensibilidade que expõem à flor da pele a condição humana.”(SILVA, 

2011,p.131) 

Arte e Educação como dispositivos que através da imaginação criam o real, que 

nos permite olhar diferente para o aprender/ensinar e transborda de sentidos as coisas e 

objetos, nos permitindo experimentar e construir novas sensações, conceitos e criações 

entre eu e o outro, professor e aluno, artista e aprendiz. 

Nessa direção me reporto aqui a algumas considerações que a meu ver são 

indispensáveis para pensarmos a relação ensino/aprendizagem, na perspectiva que este 

trabalho vem procurando pensar. 

Em seu artigo “As múltiplas dimensões do aprender” o Profº e filósofo Sílvio 

Gallo (2012) nos apresenta uma visão que se difere da maioria das abordagens sobre a 

relação ensino/aprendizagem que me foram apresentadas ao longo do curso de 

Pedagogia. 

Ao longo da história, muitas concepções de educação foram surgindo 

e se consolidando, mas, em alguma medida, essa concepção platônica 

do aprender como recognição é a matriz do pensamento educacional e 
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pedagógico. Pouco nos distanciamos dele, por mais que as noções 

com as quais lidamos pareçam muito diferentes desta visão de Platão. 

Em termos contemporâneos, a Psicologia Educacional entranhou nos 

processos educativos a noção de ensino-aprendizagem, que procura 

ligar, de forma indissolúvel, estas duas ações, o ensinar e o aprender. 

As teorias pedagógicas do século vinte, de forma geral, centraram-se 

neste vínculo: só se aprende aquilo que é ensinado; não se pode 

aprender sem que alguém ensine. O outro lado desta afirmação, 

fundamental para a Pedagogia, é que se só se aprende aquilo que é 

ensinado, pode-se controlar o que, como, quanto alguém aprende. E o 

processo educativo pode, então, ser tomado em uma perspectiva 

científica, dando segurança ao professor sobre como ensinar e como 

avaliar o aprendizado de cada aluno. A questão é que este controle 

sobre o aprendizado, através do ensino, leva a uma homogeneização: o 

objetivo é que todos aprendam as mesmas coisas, da mesma maneira. 

(GALLO, 2012, pp.1-2) 

Seguindo minha releitura do texto de Gallo, entendi que o aprender consiste em 

um acontecimento que se realiza quando nos deparamos com signos que nos tocam a 

alma e forçam o nosso pensar. Algo que permanecerá em nós e que sempre vamos 

recordar, pois se esquecemos é porque não aprendemos, apenas reproduzimos o que foi 

transmitido sem nenhuma afetividade. É em Deleuze que encontro as palavras que 

melhor traduzem essa concepção: 

Nunca se sabe como uma pessoa aprende; mas, de qualquer forma que 

aprenda, é sempre por intermédio de signos, perdendo tempo, e não 

pela assimilação de conteúdos objetivos. Quem sabe como um 

estudante pode tornar-se repentinamente “bom em latim”, que signos 

(amorosos ou até mesmo inconfessáveis) lhe serviriam de 

aprendizado? Nunca aprendemos alguma coisa nos dicionários que 

nossos professores e nossos pais nos emprestam. O signo implica em 

si a heterogeneidade como relação. Nunca se aprende fazendo como 

alguém, mas fazendo com alguém, que não tem relação de semelhança 

com o que se aprende. (DELEUZE, 2003, p. 21) 

Na Cia de Artes Severina, todo aprendizado que ali se realiza se dá por signos da 

Arte. Signos que nos tocam. Se nós não nos tornássemos produtores de nossos saberes, 

se não fossemos tocados por aquilo que encenávamos, de nada valeria o esforço 

empreitado. Se tivéssemos nos limitado a um propósito a ser alcançado como algo a ser 

depositado, todo o suposto conhecimento adquirido não passaria de mera informação 

passível de cair no esquecimento. Algo que teria sido transmitido de forma 

doutrinadora. Nesse sentido Deleuze nos ensina que:  

Aprender é de início, considerar uma matéria, um objeto, um ser, 

como se emitissem signos a serem decifrados, interpretados. Não 

existe aprendiz que não seja “egiptólogo” de alguma coisa. Alguém só 
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se torna marceneiro tornando-se sensível aos signos da madeira, e 

médico tornando-se sensível aos signos da doença. A vocação é 

sempre uma predestinação com relação a signos. Tudo que nos ensina 

alguma coisa emite signos, todo ato de aprender é uma interpretação 

de signos ou de hieróglifos. (DELEUZE, 2003, p.4) 

Este pequeno trecho retirado do livro “Proust e os Signos” nos ajuda a pensar o 

quanto o ensinar é indissociável do aprender, pois ambos se dão por encontros, ninguém 

pode construir pontes se não houver um outro lado. Se desejamos construir saberes, 

estes devem ser encontrados em relações com a vida e nunca de forma abstrata, isolada 

de sentido vivo. O aprendizado nunca é limitado, aprende-se até quando não se quer, 

depende de como somos tocados pelo conhecimento, da necessidade que se tem e da 

atenção que se dá para ele. Assim Deleuze defende a ideia de que o pensamento não é 

natural no ser humano, mas sim, algo que é forçado, sempre por um problema. 

Deleuze enfatiza o aprender como processo, como passagem, como 

acontecimento, porém, em nossas escolas, muitas vezes, observamos que o 

desencadeamento do processo de ensino/aprendizagem se dá como algo que precisa ser 

concluído, algo ameaçador para a criança, pois é preciso chantageá-la com números 

(notas) para conseguir uma resposta “infeliz”, gerando jovens frustrados, que não vêem 

sentido na relação entre a vida e aquilo que é ensinado. 

Portanto, ao permitirmos que o processo de ensino/aprendizagem seja visto 

como um problema da ordem do castigo ou recompensa; acabamos produzindo relações 

de fracasso com o que “deveria ser aprendido” ao invés de despertar o prazer pela 

curiosidade, pela descoberta, enfim, pelas múltiplas oportunidades que o aprender pode 

nos oferecer, sendo este um direito de todos. 

Pennac nos ajuda a pensara respeito dessas considerações quando nos toca com 

suas sábias palavras:  

Mas é isso, ensinar: recomeçar sempre, até nossa necessária 

desaparição como professor. Se fracassamos em instalar nossos alunos 

no presente do indicativo de nossa aula, se nosso saber e o gosto de 

seu uso não pegarem nesses meninos e meninas, no sentido botânico 

do termo, errarão no terreno pantanoso de uma falta indefinida. 

Certamente não teremos sido os únicos a aprofundar estas galerias ou 

a não saber como enchê-las, mas essas mulheres e esses homens terão 

de toda forma passado vários anos de sua juventude lá, sentados à 

nossa frente. E isso não é pouco, um ano de escolaridade perdido: é a 

eternidade num aquário. (PENNAC, 2009, In: GALLO, 2012, p.09).  
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Em seu livro: Mágoas da Escola, Pennac nos fala das suas “cicatrizes”. Marcas 

das feridas que foram abertas na época da escola, mas que ainda permanecem e que, 

assim como nele, também deixam marcas nas vidas de muitos de nós. A Escola, um 

lugar onde o aprendizado deveria nos reportar a um tempo de boas lembranças, muitas 

vezes,aparece em nossa memória como um espaço/tempo carregado de angústia e 

dor,provocadas por uma Pedagogia que exclui aqueles que não conseguem se enquadrar 

nos modelos delimitados por ela. 

Na escola Pennac era um menino esforçado, que só queria atenção, mas o que 

recebia por parte de seus professores era intimidação e constrangimento diante de sua 

turma. Essas experiências acabaram por afetar seu aprendizado, criando barreiras que o 

afastavam dos signos presentes nos conteúdos escolares. Como em um efeito dominó, 

suas dificuldades provocaram o surgimento de rótulos ao redor de si, um aluno 

“considerado incapaz de aprender.” 

A leitura desse livro me trouxe à memória, minha própria história. Lembrou-me 

das mágoas que carrego até hoje, e não gosto de recordar, pois machucam e me fazem 

voltar a um passado que fez me sentir um ser inferior e incapaz diante de meus colegas. 

Tornar uma criança frustrada a este ponto é acabar com suas esperanças e sonhos em 

segundos, mas para reconstruir sua auto-estima, pode levar uma vida inteira. 

Pennac não era um mau aluno à toa, na verdade, “seus professores fracassaram, em 

instalá-lo no presente do indicativo de suas aulas; seus saberes e gostos não o pegaram no 

sentido botânico do termo, por isso, erraram no terreno pantanoso de uma falta indefinida.” 

Mas, o que fazer para reparar um processo de “escolaridade perdido como a eternidade de 

um aquário?” Como retirar essas marcas da memória de uma criança? Como resgatá-la de 

um deserto de sentidos com o conhecimento escolar? Como sanar essa dor de não 

compreender a língua de seus professores que lhe causaram tantos danos morais’? 

Estas são questões que vem me interrogando ao longo de minha Graduação. 

Questões que carregam, de certo modo, significados muito pesados para mim, posto que 

tragam consigo cargas afetivas de minha própria história de escolarização. Questões que 

talvez não tenham respostas definitivas, mas que a escrita desse trabalho me possibilitou 

criar novos sentidos com a vida.  
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Sentidos que encontrei no percurso que me levou ao encontro com a Arte e que 

me assegura apontar a experiência da Arte como linha de fuga possível, para os estragos 

causados as inúmeras crianças que a escola um dia fez com que se sentissem 

prisioneiras de si mesmas, mediante das palavras (pro) feridas por aqueles que 

deveriam ter uma escuta mais sensível. Palavras que ao serem tomadas para si como 

verdades, geram um Ser sem esperança e sem possibilidade de transformação já que nos 

encarceram “no terreno pantanoso” da “mágoa” e nos colocam no lugar do “causador de 

problemas”. 

Essas considerações me trazem de volta ao início desse capítulo e à epigrafe que 

dá entrada ao mesmo, pois acredito que sua repetição possa afirmar diferença ao meu 

relato: “A Arte como invenção da vida sustenta-se na potência da vida ou, ao menos, 

num argumento a mais para denunciar nossa falta de viver. Assim é a arte quando se 

diz digna, quando nos povoa restituindo sentido as nossas existências.” 
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CAPÍTULO III 

 

A ARTE COMO ESPAÇO/TEMPO DE FORMAÇÃO. 

A função da arte/2  

O pastor Miguel Brun me contou que há alguns anos esteve com os 

índios do Chaco paraguaio. Ele formava parte de uma missão 

evangelizadora. Os missionários visitaram um cacique que tinha fama 

de ser muito sábio. O cacique, um gordo quieto e calado, escutou sem 

pestanejar a propaganda religiosa que leram para ele na língua dos 

índios. Quando a leitura terminou, os missionários ficaram esperando. 

O cacique levou um tempo. Depois, opinou: - Você coça. E coça 

bastante, e coça muito bem. E sentenciou: 

- Mas onde você coça não coça. 

 

Eduardo Galeano – O Livro dos Abraços 

 

 

A abordar a Importância cultural da Arte, Suzane Langer (1971), destaca que a 

Arte é o registro mais fiel de nossos vislumbres interiores, dos nossos sentimentos. 

Gisele dos Anjos, aluna do curso de Pedagogia e participante do projeto da Cia 

das Artes Severina, parece reafirmar o que a autora diz com seu depoimento: “[...] Foi 

a oportunidade de me expor, conhecer pessoas e me identificar, me ver, também, 

rompendo com a distancia na Universidade.” 

 Para Langer a experiência artística vai além do desenvolvimento social e ou 

individual. A importância cultural da Arte, não se restringe a uma identificação de uma 

visão dita artística, muito mais que isso, trata-se de um envolvimento que te remete a 

outros rumos. Que te faz pensar e imaginar as reais razões dos acontecimentos e, Allan, 

demonstra ter percebido isso: 

- A Cia de Artes começou com um propósito muito amador, mas 

foi ganhando consistência no decorrer do projeto. Talvez, eu, 

não tenha aproveitado o máximo das intervenções feitas pela 

CIA. Porém, acredito que as intervenções que participei foram 

importantes para (re) conhecer um pouco mais de nossa 
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História. Destaco em especial a última intervenção que foi 

sobre a Ditadura Militar, uma encenação da entrevista com um 

dos Ditadores; Paulo Malhães. 

Essa intervenção foi uma das que me deixou mais “balançado”. 

Eu fiz o papel do repórter e Adolfo (uma colega da 

Universidade) fazia o personagem do Ditador e Assassino. 

Durante a entrevista me senti “possuído” pelo espírito de 

vingança, mas era só uma cena. Contudo, foi importante para 

reconhecer um pouco da nossa História, como dito antes e, 

fazer uma ligação com o que vem acontecendo nos dias de 

hoje... Ainda existem presos políticos?! Acredito que isso 

também é formação! Afirmo, para dizer que é uma formação 

válida. Talvez, eu no banco da universidade nem saberia o que 

foi a ditadura militar. Foi a Cia de Artes que me ensinou o que 

foi e vem sendo a Ditadura no Brasil. 

 

 As linguagens da Arte superam as formas, comunicando-se além do pensamento 

formal, racional e lógico, tal qual é concebido. Em suas formas, a Arte se expressa 

através de uma ação espontânea que “Indica o físico e o mental em que encontramos as 

emoções que nos animam”. (LANGER, 1971, p. 84) 

Assim, é o sentimento humano que dá o sentido formal a uma obra de Arte. 

“Num sentido especial, pode- se- ia chamar uma obra de arte de símbolo do sentimento, 

pois, como um símbolo, ela formula nossas idéias de experiência interior, assim como o 

discurso formula nossas idéias de coisas e fatos do mundo exterior.” (LANGER, 1971, 

p. 87) Ou seja, a função primordial da arte é objetivar o sentimento de modo que 

possamos contemplá-lo e entendê-lo. Tal como Diego expressa em sua relação com a 

encenação de Morte Vida Severina, na Cia das Artes: 

Não acho que a arte facilite a vida das pessoas, mas torna-a 

mais dramática e interessante. Me desgastei muitas vezes no 

projeto [...]. Mas isso ao mesmo tempo me fez querer ser 

paciente e enxergar a vida por outros ângulos. Nós como 

pedagogos que trabalhamos na formação, ou melhor, na 

transformação das pessoas, a arte é fator determinante, faz com 

que superemos as relações meramente mecânicas e rotineiras 

por relações mais dramáticas e encantadoras. Enfrentar a 

dureza da vida, dos problemas educacionais é uma constante 

em nossa área profissional, mas o trabalho artístico nos ajuda a 

enfrentar de forma altiva e entusiasmada os problemas 

existenciais e profissionais de cada um e de todo mundo. 

Agradeço as pessoas que criaram e que mantiveram o projeto, 

que se esforçaram para nos possibilitar grandes e pequenos 

momentos de um outro mundo possível. 
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Para Langer (1971), essa influência que a Arte exerce na vida, nos dá indícios da 

razão pela qual um período de florescimento das artes é capaz de conduzir a uma 

mudança cultural, formulando novas maneiras de sentir, ou seja, o principio de um novo 

período cultural. 

A arte nos transmite muito mais que um simples estado de ver, ela aflora nossa 

percepção e nossa imaginação de maneira que nos transforma em seres inovadores, 

posto que seu “toque” é preciso: 

- Fazer parte da companhia foi muito importante para minha 

formação acadêmica, pois abriu um leque de oportunidades, 

onde tive contatos com outras culturas. E por muitas vezes, 

durante ensaios de peça teatral ou discussões com algumas 

temáticas que tiveram suas implicações na sociedade, meu 

coração pulsava forte ao ver encenações das histórias de luta 

de muitas pessoas que deixaram sua terra natal em busca de 

condições de vida melhor, e como não se emocionar? Esse 

projeto é a minha cara, é a minha história sendo dramatizada. 

Faço parte desse povo que não desiste nunca, mesmo com 

tantas desigualdades. Depois da experiência posso afirmar que 

sou uma eterna Severina. (Carla Moreira Alves Santana – Aluna 

do curso de Pedagogia) 

 Mas em se tratando da interlocução Arte e Educação, que diálogos nos são 

possíveis estabelecer? 

Deleuze (2003) nos mostra que aprender requer estar entre duas contradições: o 

problema e a idéia. Pontos estes imprescindíveis para formar o pensamento humano e 

são as indagações que nos movem e nos provoca o “pensar”. Segundo esse filósofo, 

para que o pensamento se constitua um aprendizado é preciso que algo novo se crie. 

Nesse sentido ouso realizar aqui uma analogia entre o ato de criação na arte e o aprender 

em Deleuze. 

Deleuze (2003) deixa claro que só aprendemos realmente algo quando nos 

permitimos recordar o que já se sabia, pois o aprendido não se esquece e, quando apenas 

reproduzimos, é sinal de que não aprendemos, que não fomos tocados por tal 

ensinamento, o aprendizado é uma escuta sensível e precisa tocar o outro, fazer sentido 

e assim atraído por sua escuta. 

- Quando decidi entrar para a Cia, não pensei que iria falar em 

público, simplesmente entrei. No entanto isso foi o que mais me 

ajudou. Sempre tive vergonha em falar em público. Não que isso 
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tenha mudado totalmente, mas, agora me sinto um pouco mais 

segura. Eu diria que a Cia faz com que a gente adquira uma 

facilidade para romper o toque, a proximidade com o outro e 

obter confiança, ou seja, ela ajuda a romper barreiras do 

contato direto com o outro. (ÉRICA Michele – Aluna do Curso 

de Pedagogia) 

Deleuze enfatiza que: “A palavra “apprendere”, reúne, na língua francesa, os 

dois sentidos, o de “aprender”e o de “ensinar”, em um ato comum entre aquele que 

ensina e aquele que é ensinado, aquele que fala e aquele que escuta e recebe. Portanto, 

ao Aprender com Deleuze6 ao mesmo tempo nos ensina, nos mostra o quanto esse 

processo de troca de saberes, experiências e idéias são formadores de sentidos e 

pensamentos concretos que transformam nossas visões de vida ao invés das tantas 

palavras abstratas que ouvimos dentro de uma sala de aula e que muitas vezes não 

promovem aprendizado, deixando apenas o vazio daquilo que se (re) produz. 

Esta dimensão sensível e afetiva priorizada por Deleuze defende o princípio de 

que um aprendizado nunca se encerrará na aquisição de um saber, mas, consiste em um 

processo a ser incessantemente recomeçado. Ao dar seu depoimento sobre sua 

participação na Cia das Artes, Maíra defende essa idéia: 

- A participação na Cia das Artes pode nos proporcionar uma 

experiência cultural incrível, de refletir e fazer refletir sobre um 

dos problemas sociais de nossa sociedade, mais especificamente 

sobre o sertão brasileiro como retrata "Morte e vida Severina". 

Além disso, trabalhar com o projeto de intervenção de rua foi 

muito gratificante, pois, tivemos a oportunidade de levar arte 

para as pessoas, de surpreender e sermos surpreendidos por 

diversas situações. Sendo assim, afirmo que minha participação 

no projeto foi positiva, e que outros alunos tenham a chance de 

participar e serem impactados por atividades como essa. (Maira 

Alves – Ex-aluna do curso de Pedagogia) 

 

Se existe uma “fórmula do aprendizado”, esta não está dentro das ideias e sim 

fora da cabeça. Segundo Deleuze, é preciso nos desprender dos pré conceitos que 

assimilamos e adquirimos para construir um novo caminho, se permitir entrar em outros 

                                            

6 Referência ao texto de SCHÉRER, René. Aprender com Deleuze. Educação e Sociedade, Campinas, vol. 

26, n. 93, p. 1183-1194, Set./Dez. 2005 1183. Disponível em: http://www.cedes.unicamp.br capturado 

em: 27/05/2014. 

http://www.cedes.unicamp.br/
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devires, pois aprender não é reproduzir, aprender é “se abrir as multiplicidades que nos 

atravessam”.(DELEUZE, 2003) 

O aprender deve romper com o que se refere Nietzsche apud Deleuze (2003); 

um adestramento; e se fazer despertar com seu próprio ensinamento, pois é algo feito 

por encontros e desencontros, indivíduos que erram e acertam, mas que a todo instante 

aprendem com suas atitudes, sem fórmulas certas ou regras que deveriam ser seguidas, 

pois, “A aprendizagem segue a via dos encontros e dos amores e não os métodos de 

uma pedagogia sempre impotente, ultrapassada pelas paixões. Não existe método para 

encontrar os tesouros e muito menos para aprender”. (p. 191) 

 Participar do espetáculo Morte e Vida Severina por intermédio 

da Cia das Artes, foi essencial em minha formação, pois através 

desse exercício de humanidade tive a oportunidade de vivenciar 

- na atuação nas ruas tão familiares de Paraty - e experimentar 

um pouco do que atores/estudantes, como eu, se valem numa 

ação dramática, ao emprestar o seu corpo, através de 

movimentos, e sua fala; originando discursos interativos com 

outros atores que deram vida a personagens distintos e 

indispensáveis as cenas. 

Ser uma das “atrizes” naquele espetáculo também corroborou 

na certeza de que um grupo de alunos e professores unidos, 

dedicados, felizes e entusiasmados com o teatro, podem 

proporcionar de emoção não só aqueles que assistem – o 

público - como também aqueles indivíduos que participam, pois 

ali, naquele momento, nós, atores amadores, colocamos abaixo 

a ação cotidiana e alçamos vôo à primeira experiência cênica 

enquanto alunos do IEAR.(Renata Emily – Formanda do Curso 

de Pedagogia)) 

Em seu ensaio: “Notas sobre a experiência e o saber de experiência”, Jorge 

Larrosa (2001) conclui que é possível relacionar a aprendizagem praticada no contexto 

escolar, diretamente com a experiência imposta na sociedade que vivemos (devido à 

forma como as coisas estão postas e a pressa que não nos permite tempo de “pensar” no 

sentido de buscar, escutar, olhar, calar, ou seja, dar-se tempo e espaço para contemplar).  

A experiência que experimentei juntamente ao Projeto Cia de Artes Severina, 

me proporcionou esse tempo de aprendizado que se permite a “suspensão do tempo”, a 

uma dedicação que me permitiu a percepção de um mundo até então desconhecido por 

mim e que eu fui adquirindo como um “saber da experiência”, ao apropriar-me de 

minha própria vida. Tal como Carolina Miranda ilustra tão bem: 
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- O teatro é uma forma de expressão que nos enriquece em 

todos os sentidos, fazer teatro é fazer arte, desenvolvendo 

sentimentos escondidos, rompendo com a vergonha, dando 

lugar a criatividade.  O envolvimento com o teatro dentro da 

Universidade contribuiu imensamente na minha formação. Para 

mim, não foi algo desconhecido, pois, já tive outras 

experiências nesse campo, porém, o caráter de nossas 

intervenções teatrais se deu de forma mais política, nos 

colocando a frente de questões reflexivas. Interpretando 

músicas tivemos a oportunidade de analisá-las com outro olhar. 

Explorando nossas potencialidades e subjetividades, se 

tornando sujeitos mais interados na arte, podendo levar essa 

experiência para o nosso fazer pedagógico. 

 Mas é através de Heidegger citado por Larrosa (2001) que a definição entre 

experiência e saberes pela via da Arte e Educação, fica mais clara para mim. 

É nessa perspectiva de experiência que apresento no início desse trabalho, que 

me fundamento ao relacionar Educação E Arte. Falo de uma dimensão que é da ordem 

do acontecimento e que tem a força de atuar em nossa autoformação, assim como tudo 

aquilo que nos atravessa e nos transforma, posto que nos aconteçam e que, mesmo 

quando não compreendemos o sentido mais amplo da palavra formação, percebemos 

que algo mudou em nós, como nos fala Jeferson: 

- Então, na minha formação a participação na Cia das Artes 

não influenciou. A experiência de apresentar uma peça de peso 

como esta, lógico que teve muita importância pessoal, aprendi a 

ter disciplina e comprometimento independente da situação que 

me era posta. 

A experiência com Arte me aconteceu, assim como em sua derivação do alemão, 

“pôr em perigo”, pois para uma pessoa tímida como eu, a exposição torna-se um 

“martírio público” e nos conduz a um estado de solidão, fazendo-nos optar por um 

anonimato confortável, Mas como aprendi com minha orientadora ao, maios uma vez 

citar um aforismo de Nietzsche, “A arte existe para que a verdade não nos destrua”.  

Seguindo esse conselho e, como um “sujeito passional”, deixei-me levar pela 

força da Arte e ser interpelada pelo “fazer” dessa experiência que se revelou para mim, 

através da prática e do saber que se dá por “acontecimentos”, me ajudando a romper 

com minhas próprias dificuldades e escrever esse trabalho. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A fronteira da arte foi a batalha mais longa de todas as lutadas em 

Tuscatlán ou em qualquer outra região de El Salvador. Começou à 

meia-noite, quando as primeiras granadas caíram da montanha, e 

durou a noite toda e foi até a tarde do dia seguinte. Os militares diziam 

que Cinquera era inexpugnável. Os guerrilheiros tinham atacado 

quatro vezes, e quatro vezes tinham fracassado. Na quinta vez, quando 

foi erguida a bandeira branca no mastro do quartel-general, os tiros 

para o alto começaram os festejos. 

Julio Ama, que lutava e fotografava a guerra, andava caminhando 

pelas ruas. Levava seu fuzil na mão e a câmara, também carregada e 

pronta para ser disparada, pendurada no pescoço. Andava Julio pelas 

ruas poeirentas, procurando os irmãos gêmeos. Esses gêmeos eram os 

únicos sobreviventes de uma aldeia exterminada pelo exército. 

Tinham dezesseis anos. Gostavam de combater ao lado de Julio; e nas 

entre-guerras, ele os ensinava a ler e a fotografar. No turbilhão 

daquela batalha, Julio tinha perdido os gêmeos, e agora não os via 

entre os vivos ou entre os mortos. 

Caminhou através do parque. Na esquina da igreja, meteu-se numa 

viela. E então, finalmente, encontrou-os. Um dos gêmeos estava 

sentado no chão, de costas contra um muro. Sobre seus joelhos jazia o 

outro, banhado em sangue; e aos pés, em cruz, estavam os dois fuzis.  

Júlio se aproximou, e talvez tenha dito alguma coisa. O gêmeo que 

vivia não disse nada, nem se moveu: estava lá, mas não estava. Seus 

olhos, que não pestanejavam, olhavam sem ver, perdidos em algum 

lugar, em nenhum lugar; e naquela cara sem lágrimas estavam a 

guerra inteira e a dor inteira. 

Júlio deixou o fuzil no chão e empunhou a câmara. Rodou o filme, 

calculou num instante a luz e a distância e colocou a imagem em foco. 

Os irmãos estavam no centro do visor, imóveis, perfeitamente 

recortados contra o muro recém-mordido pelas balas. 

Júlio ia fazer a foto da sua vida, mas o dedo não quis. Júlio tentou, 

tornou a tentar, e o dedo não quis. Então baixou a câmara, sem apertar 

o botão, e se retirou em silêncio. 

A câmara, uma Minolta, morreu em outra batalha, afogada pela chuva, 

um ano mais tarde. 

Eduardo Galeano – O livro dos Abraços 
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Apesar de longa, essa epígrafe traduz o que este trabalho tentou expressar; o 

sentido que a experiência estética com a Arte produziu em mim.  

A meu ver, Galeano se refere, também, a uma fronteira que se encontra no 

conectivo “E” do vínculo entre a Arte E Educação. 

Comumente lidamos com a Arte como um produto. Chega-se ao ponto de 

deslocá-la do mundo, como forma autônoma de uma estrutura seja visual, auditiva, ou 

até mesmo cinestésica, apartada do Espírito. Arte como Dom ou Técnica. Essa 

perspectiva acaba se refletindo no “fazer artístico” da escola. 

É muito comum constatarmos pessoas que trabalham com Educação Artística 

relacionando a Arte ao prazer ou ao lazer. Porém, desconhecem que a principal função 

da Arte consiste e expressar aquilo que toca o Espírito Humano. Aquilo que é captável 

pelos sentidos, mas que atinge a alma numa dimensão que é irredutível a qualquer outra 

linguagem que o homem tenha inventado. 

Existem outras formas de se expressar, mas a fronteira entre essas linguagens e a 

Arte encontra-se na sutil diferença entre o que Júlio (o fotógrafo do relato de Galeano) 

sentiu no seu encontro com os gêmeos e a incapacidade de revelar aquela experiência 

mesmo diante da luz ou do enquadre mais perfeitos, que sua câmera pudesse focar. 

A Arte surge de uma potencia de dizer o não dizível, uma forma de linguagem, 

seja ela pela música, pela pintura, pela dança, que transformam nossos espíritos. 

Portanto, Arte não é só Dom ou Técnica, mas sim a possibilidade de dar novos 

sentidos a vida. Mesmo como expectadores, precisamos pensar na Arte pelas vias da 

imaginação, pois, não se trata de capturar a forma e nem o significado da obra e sim 

produzir sentidos próprios com ela. 

Assim, concluo esse trabalho tentando traduzir em palavras os sentidos que a 

Arte e as leituras realizadas para essa escrita produziram em mim. 

Hoje, ao ouvir o relato de uma Pedagoga, senti na pele a frustração de algo que, 

até então, não me produziria tamanho desconforto. Ela comentava a respeito da Arte na 
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Educação: “- algo legal e fácil porque todo mundo passa e rabisca, só isso, não dá 

trabalho!” 

Esse comentário revela o equívoco e o desconhecimento da função da Arte na 

Educação. 

A Arte por si só brinca, porém, mais que isso, ela nos ensina sobre as coisas da 

vida, fazendo transbordar em nossa alma, a imaginação, aguçando nossa sensibilidade. 

Enfim nos leva a conhecer o inatingível das coisas da vida. 

Talvez por isso o dedo de Julio tenha resistido de apertar o botão de sua câmera 

e realizar aquela que seria a “foto de sua vida”. Trata-se de uma dimensão ética/estética 

que tanto estamos precisando na Educação. 
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ANEXOS 

 

Algumas de nossas Intervenções Artísticas: 

 Morte e Vida Severina (João Cabral de Melo Neto) – (09/07/2011); 

 Geni e o Zepelin (Chico Buarque) - (outubro de 2012); 

 O Xote das Meninas (Luiz Gonzaga) - (outubro de 2012); 

 Oração ao Tempo (Caetano Veloso) - (2013); 

 Meu Guri (Chico Buarque) - (2013); 

 O Bêbado e a Equilibrista (Aldir Blanc) - (28/06/2013). 

Principais Apresentações: 

 FLIP 2011 (Feira Literária Internacional de Paraty); 

 Agenda Acadêmica (UFF - Angra dos Reis); 

 Sarau Litero Musical; 

 Semana Florestan Fernandes; 

 Aniversário do Instituto de Educação de Angra dos Reis; 

 Teatro Municipal de Angra dos Reis; 

 Semana Nacional de Ciência e Tecnologia de Angra dos Reis; 

 I Seminário de Música e Educação (UFF – Angra dos Reis). 
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Morte e Vida Severina (João Cabral de Melo e Neto); 

RESUMO: 

Na abertura da peça, o retirante Severino se apresenta à platéia e se dispõe a narrar sua 

trajetória. Sai do sertão nordestino em direção ao litoral, em busca da vida que 

escasseava em sua terra. Ao longo do caminho, mantém uma série de encontros com 

tipos nordestinos. Logo de saída encontra os irmãos das almas, lavradores encarregados 

de conduzir a um cemitério distante o corpo de um colega, assassinado a mando de 

latifundiários. Aos poucos, assiste à seca do rio Capiberibe, que Severino segue em sua 

viagem ao litoral. Passa por um lugarejo e ouve uma cantoria vinda de uma casa. Trata-

se do canto de excelências, isto é, fúnebre, em honra a outro Severino morto.   

Com a morte definitiva do rio, Severino pensa em desistir de sua viagem, mas acaba por 

optar pelo prosseguimento. Assim, planeja instalar-se naquele mesmo lugar. 

Conversando com uma moradora, percebe que nenhuma das atividades que poderia 

desempenhar – agricultura e pecuária – encontraria espaço ali, mas apenas aquelas 

ligadas à morte, como rezadeira e coveiro.  

Severino continua sua jornada e passa pela Zona da Mata, região de relativa 

prosperidade no interior do sertão. Encanta-se com a natureza verdejante do lugar, mas 

percebe ainda a presença da morte ao testemunhar o funeral de um lavrador que se 

realiza no cemitério local. Abandona o pensamento inicial de encerrar ali a busca que 

mantinha pela vida e continua sua viagem.  

Por fim, chega ao Recife, onde resolve descansar ao pé de um muro. Trata-se de um 

cemitério, e Severino escuta então o diálogo entre dois coveiros. Os trabalhadores 

conversam sobre o trabalho que lhes dão os retirantes que saem de suas casas sertanejas 

para morrer ali, fazendo-o ademais no seco e não no rio – o que lhes daria menos 

serviço e mais sossego. Diante desse novo encontro com a morte, Severino resolve 

entregar-se a ela e se matar, atirando-se em um dos rios que cortam a cidade.  

Ao se aproximar do rio, inicia um diálogo com José, mestre carpina (carpinteiro), 

morador ribeirinho. Pergunta-lhe se aquele ponto do rio era propício ao suicídio. O 

mestre responde positivamente, mas tenta convencer o retirante a não se atirar. Severino 

pede então que lhe dê uma única razão para não fazê-lo.  

A resposta do mestre é interrompida pelo anúncio do nascimento de seu filho. José o 

celebra com vizinhos e conhecidos, recebe os presentes pobres que lhe trazem, ouve as 

previsões pessimistas de duas ciganas a respeito do futuro da criança e, por fim, 

recordando-se da pergunta de Severino, dispõe-se a respondê-la. Afirma então que ele, 

José, não tem a resposta para a questão de saber se a vida vale ou não a pena, mas que o 

nascimento de seu filho funciona como resposta, representando a reafirmação da vida 

diante da morte. 

 

 

http://educacao.globo.com/literatura/assunto/resumos-de-livros/morte-e-vida-

severina.html 

 

 

  

http://educacao.globo.com/literatura/assunto/resumos-de-livros/morte-e-vida-severina.html
http://educacao.globo.com/literatura/assunto/resumos-de-livros/morte-e-vida-severina.html
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Geni  e o Zepelim (Chico Buarque) 

 

De tudo que é nego torto 

Do mangue e do cais do porto 

Ela já foi namorada 

O seu corpo é dos errantes 

Dos cegos, dos retirantes 

É de quem não tem mais nada 

Dá-se assim desde menina 

Na garagem, na cantina 

Atrás do tanque, no mato 

É a rainha dos detentos 

Das loucas, dos lazarentos 

Dos moleques do internato 

E também vai amiúde 

Com os velhinhos sem saúde 

E as viúvas sem porvir 

Ela é um poço de bondade 

E é por isso que a cidade 

Vive sempre a repetir 

Joga pedra na Geni! 

Joga pedra na Geni! 

Ela é feita pra apanhar! 

Ela é boa de cuspir! 

Ela dá pra qualquer um! 

Maldita Geni! 

Um dia surgiu, brilhante 

Entre as nuvens, flutuante 

Um enorme zepelim 

Pairou sobre os edifícios 

Abriu dois mil orifícios 

Com dois mil canhões assim 

A cidade apavorada 

Se quedou paralisada 

Pronta pra virar geleia 

Mas do zepelim gigante 

Desceu o seu comandante 

Dizendo: "Mudei de ideia!" 

Quando vi nesta cidade 

Tanto horror e iniquidade 

Resolvi tudo explodir 

Mas posso evitar o drama 

Se aquela formosa dama 

Esta noite me servir 

http://letras.mus.br/chico-buarque/
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Essa dama era Geni! 

Mas não pode ser Geni! 

Ela é feita pra apanhar 

Ela é boa de cuspir 

Ela dá pra qualquer um 

Maldita Geni! 

Mas de fato, logo ela 

Tão coitada e tão singela 

Cativara o forasteiro 

O guerreiro tão vistoso 

Tão temido e poderoso 

Era dela, prisioneiro 

Acontece que a donzela 

(E isso era segredo dela) 

Também tinha seus caprichos 

E ao deitar com homem tão nobre 

Tão cheirando a brilho e a cobre 

Preferia amar com os bichos 

Ao ouvir tal heresia 

A cidade em romaria 

Foi beijar a sua mão 

O prefeito de joelhos 

O bispo de olhos vermelhos 

E o banqueiro com um milhão 

Vai com ele, vai, Geni! 

Vai com ele, vai, Geni! 

Você pode nos salvar 

Você vai nos redimir 

Você dá pra qualquer um 

Bendita Geni! 

Foram tantos os pedidos 

Tão sinceros, tão sentidos 

Que ela dominou seu asco 

Nessa noite lancinante 

Entregou-se a tal amante 

Como quem dá-se ao carrasco 

Ele fez tanta sujeira 

Lambuzou-se a noite inteira 

Até ficar saciado 

E nem bem amanhecia 

Partiu numa nuvem fria 

Com seu zepelim prateado 

Num suspiro aliviado 

Ela se virou de lado 
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E tentou até sorrir 

Mas logo raiou o dia 

E a cidade em cantoria 

Não deixou ela dormir 

Joga pedra na Geni! 

Joga bosta na Geni! 

Ela é feita pra apanhar! 

Ela é boa de cuspir! 

Ela dá pra qualquer um! 

Maldita Geni! 

Joga pedra na Geni! 

Joga bosta na Geni! 

Ela é feita pra apanhar! 

Ela é boa de cuspir! 

Ela dá pra qualquer um! 

Maldita Geni! 
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O Xote das Meninas (Luiz Gonzaga) 

 

Mandacaru quando fulora na seca 

É o sinal que a chuva chega no sertão 

Toda menina que enjoa da boneca 

É sinal que o amor já chegou no coração 

Meia comprida 

Não quer mais sapato baixo 

Vestido bem cintado 

Não quer mais vestir timão 

Ela só quer 

Só pensa em namorar 

Ela só quer 

Só pensa em namorar 

De manhã cedo já tá pintada 

Só vive suspirando, sonhando acordada 

O pai leva ao dotô a filha adoentada 

Não come, nem estuda 

Não dorme, não quer nada 

Ela só quer 

Só pensa em namorar 

Ela só quer 

Só pensa em namorar 

Mas o dotô nem examina 

Chamando o pai do lado 

Lhe diz logo em surdina 

Que o mal é da idade 

Que pra tal menina 

Não tem um só remédio 

Em toda medicina 

Ela só quer 

Só pensa em namorar 

Ela só quer 

Só pensa em namorar. 

 

 

  

http://letras.mus.br/luiz-gonzaga/
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Oração ao Tempo (Caetano Veloso) 

 

És um senhor tão bonito 

Quanto a cara do meu filho 

Tempo, tempo, tempo, tempo 

Vou te fazer um pedido 

Tempo, tempo, tempo, tempo 

Compositor de destinos 

Tambor de todos os ritmos 

Tempo, tempo, tempo, tempo 

Entro num acordo contigo 

Tempo, tempo, tempo, tempo 

Por seres tão inventivo 

E pareceres contínuo 

Tempo, tempo, tempo, tempo 

És um dos deuses mais lindos 

Tempo, tempo, tempo, tempo 

Que sejas ainda mais vivo 

No som do meu estribilho 

Tempo, tempo, tempo, tempo 

Ouve bem o que te digo 

Tempo, tempo, tempo, tempo 

Peço-te o prazer legítimo 

E o movimento preciso 

Tempo, tempo, tempo, tempo 

Quando o tempo for propício 

Tempo, tempo, tempo, tempo 

 

De modo que o meu espírito 

Ganhe um brilho definido 

Tempo, tempo, tempo, tempo 

E eu espalhe benefícios 

Tempo, tempo, tempo, tempo 

O que usaremos pra isso 

Fica guardado em sigilo 

Tempo, tempo, tempo, tempo 

Apenas contigo e comigo 

Tempo, tempo, tempo, tempo 

E quando eu tiver saído 

Para fora do teu círculo 

Tempo, tempo, tempo, tempo 

Não serei nem terás sido 

Tempo, tempo, tempo, tempo 

http://letras.mus.br/caetano-veloso/
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Ainda assim acredito 

Ser possível reunirmo-nos 

Tempo, tempo, tempo, tempo 

Num outro nível de vínculo 

Tempo, tempo, tempo, tempo 

Portanto, peço-te aquilo 

E te ofereço elogios 

Tempo, tempo, tempo, tempo 

Nas rimas do meu estilo 

Tempo, tempo, tempo, tempo. 
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O Meu Guri Chico Buarque) 

 

Quando, seu moço, nasceu meu rebento 

Não era o momento dele rebentar 

Já foi nascendo com cara de fome 

E eu não tinha nem nome pra lhe dar 

Como fui levando não sei lhe explicar 

Fui assim levando ele a me levar 

E na sua meninice, ele um dia me disse 

Que chegava lá 

Olha aí! Olha aí! 

Olha aí! 

Ai, o meu guri, olha aí! 

Olha aí! 

É o meu guri e ele chega 

Chega suado e veloz do batente 

Traz sempre um presente pra me encabular 

Tanta corrente de ouro, seu moço 

Que haja pescoço pra enfiar 

Me trouxe uma bolsa já com tudo dentro 

Chave, caderneta, terço e patuá 

Um lenço e uma penca de documentos 

Pra finalmente eu me identificar 

Olha aí! 

Olha aí! 

Ai, o meu guri, olha aí! 

Olha aí! 

É o meu guri e ele chega! 

Chega no morro com carregamento 

Pulseira, cimento, relógio, pneu, gravador 

Rezo até ele chegar cá no alto 

Essa onda de assaltos está um horror 

Eu consolo ele, ele me consola 

Boto ele no colo pra ele me ninar 

De repente acordo, olho pro lado 

E o danado já foi trabalhar 

Olha aí! 

Olha aí! 

Ai o meu guri, olha aí! 

Olha aí! 

É o meu guri e ele chega! 

http://letras.mus.br/chico-buarque/
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Chega estampado, manchete, retrato 

Com venda nos olhos, legenda e as iniciais 

Eu não entendo essa gente, seu moço 

Fazendo alvoroço demais 

O guri no mato, acho que tá rindo 

Acho que tá lindo de papo pro ar 

Desde o começo eu não disse, seu moço! 

Ele disse que chegava lá 

Olha aí! Olha aí! 

Olha aí! 

Ai, o meu guri, olha aí 

Olha aí! 

É o meu guri! 

Olha aí! 

Ai, o meu guri, olha aí 

Olha aí! 

É o meu guri! 
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O Bêbado e a Equilibrista (Aldir Blanc) 

 

Caía a tarde feito um viaduto 

E um bêbado trajando luto me lembrou Carlitos 

A lua, tal qual a dona de um bordel 

Pedia a cada estrela fria  

Um brilho de aluguel 

E nuvens, lá no mata-borrão do céu 

Chupavam manchas torturadas, que sufoco 

Louco, o bêbado com chapéu-coco 

Fazia irreverências mil pra noite do Brasil 

Meu Brasil 

Que sonha com a volta do irmão do Henfil 

Com tanta gente que partiu num rabo de foguete 

Chora a nossa pátria, mãe gentil 

Choram Marias e Clarices no solo do Brasil 

Mas sei que uma dor assim pungente 

Não há de ser inutilmente, a esperança 

Dança na corda bamba de sombrinha 

E em cada passo dessa linha pode se machucar 

Azar, a esperança equilibrista 

Sabe que o show de todo artista  

Tem que continuar... 

 

 

 

  

http://letras.mus.br/aldir-blanc/
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ENTREVISTAS 

 

PERGUNTAS: 

A participação na Cia das Artes influenciou de algum modo a sua formação?Se a 

resposta for afirmativa fale um pouco a respeito. 

Caso seja negativa, ou seja, caso não tenha influenciado na formação; o que essa 

experiência significou para você? 

 

RESPOSTAS: 

*Diego Miranda de Andrade. (09/06/2014) 

 

“Penso que influenciou sim. A participação em qualquer movimento artístico é 

sempre humanizadora. Fazer parte de projetos assim nos coloca em contato com o que 

há de mais maravilhoso e terrível em nós e nos outros. Não acho que a arte facilite a 

vida das pessoas, mas torna-a mais dramática e interessante. Me desgastei muitas vezes 

no projeto com os atrasos, com as panelas e a infantilização dos processos. Mas isso ao 

mesmo tempo me fez querer ser paciente e enxergar a vida por outros ângulos. Nós 

como pedagogos que trabalhamos na formação, ou melhor, na transformação das 

pessoas, a arte é fator determinante, faz com que superemos as relações meramente 

mecânicas e rotineiras por relações mais dramáticas e encantadoras. Enfrentar a dureza 

da vida, dos problemas educacionais é uma constante em nossa área profissional, mas o 

trabalho artístico nos ajuda a enfrentar de forma altiva e entusiasmada os problemas 

existênciais e profissionais de cada um e de todo mundo. Agradeço as pessoas que 

criaram e que mantiveram o projeto, que se esforçaram para nos possibilitar grandes e 

pequenos momentos de um outro mundo possível”. 

 

 

*Carla Moreira Alves Santana. (07/06/2014) 

 

“Fazer parte da companhia foi muito importante para minha formação 

acadêmica, pois abriu um leque de oportunidades, onde tive contatos com outras 

culturas.E por muitas vezes, durante ensaios de peça teatral ou discussões com algumas 

temáticas que tiveram suas implicações na sociedade, meu coração pulsava forte ao ver 

encenações das histórias de luta de muitas pessoas que deixaram sua terra natal em 

busca de condições de vida melhor, e como não se emocionar?Esse projeto é a minha 

cara, é a minha história sendo dramatizada. Faço parte desse povo que não desiste 

nunca, mesmo com tantas desigualdades. Depois da experiência posso afirmar que sou 

uma eterna Severina”. 
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*Maira Alves. (12/06/2014) 

 

“Sim. Acredito que atividades extra-curriculares são fundamentais para a vida 

acadêmica de qualquer aluno. A participação na Cia das Artes pode nos proporcionar 

uma experiência cultural incrível, de refletir e fazer refletir sobre um dos problemas 

sociais de nossa sociedade, mais especificamente sobre o sertão brasileiro como retrata 

"Morte e vida Severina". Além disso, trabalhar com o projeto de intervenção de rua, foi 

muito gratificante,pois, tivemos a oportunidade de levar arte para as pessoas, de 

surpreender e sermos surpreendidos por diversas situações. Sendo assim, afirmo que 

minha participação no projeto foi positiva, e que outros alunos tenham a chance de 

participar e serem impactados por atividades como essa”. 

 

*Carolina Miranda. (13/06/2014) 

 

“O teatro é uma forma de expressão que nos enriquece em todos os sentidos, 

fazer teatro é fazer arte, desenvolvendo sentimentos escondidos, rompendo com a 

vergonha, dando lugar a criatividade. O envolvimento com o teatro dentro da 

Universidade contribuiu imensamente na minha formação. Para mim, não foi algo 

desconhecido, pois, já tive outras experiências nesse campo, porém, o caráter de nossas 

intervenções teatrais se deu de forma mais política, nos colocando a frente de questões 

reflexivas. Interpretando músicas tivemos a oportunidade de analisá-las com outro 

olhar. Explorando nossas potencialidades e subjetividades, se tornando sujeitos mais 

interados na arte, podendo levar essa experiência para o nosso fazer pedagógico”.      

 

*Gisele Ferreira dos Anjos. (25/06/2014) 

 

“Influenciou na formação e na vida. Acho que o teatro te mostra e ensina a ver a 

vida de outros ângulos, te ensina a se colocar um pouquinho no lugar do outro. Te 

mostra que quando você se propõe a falar ou ensinar algo a alguém, é preciso que 

primeiro você acredite no que está sendo dito/ensinado caso contrário parecerá falso, 

ruim. O que te tornará um ator/professor "ruim". Além disso, ajudou-me a ter mais 

coragem de enfrentar as adversidades e as diversidades.Esta não foi a minha primeira 

experiência com o teatro, mas, me mostrou que sou capaz.A vida é um teatro. A todo o 

tempo vivenciamos vários papéis, professor, aluno, filho... E é preciso encarar de 

frente”. 

 

*Jeferson ChagasAzevedo. (03/07/2014) 

 

“Então, na minha formação a participação na Cia das Artes não influenciou. A 

experiência de apresentar uma peça de peso como esta, lógico que teve muita 

importância pessoal, aprendi a ter disciplina e comprometimento independente da 

situação que me era posta”. 

 

*Giselli Fabiane da Silva Gomes. (28/07/2014) 

 

“Sim, influenciou por que foi o meu primeiro trabalho artístico com intervenção 

de rua e foi uma experiência marcante em minha vida, sem dizer que pudemos conhecer 

a obra "Morte Severina” que até então nunca tinha ouvido falar o que me tocou 

profundamente me reconhecendo como um Severino retirante lutando por sua 
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identidade social, seu lugar, reconhecendo seu papel e tornando-se coadjuvante de sua 

história. Foi a oportunidade de me expor, conhecer pessoas e me identificar, me ver, 

também, rompendo com a distancia na Universidade. Com esse contato direto perdi a 

vergonha, sem dizer que pude me sentir parte de um projeto feito pelos alunos e 

professores”. 

 

*Adolfo Bortolozzo. (29/07/2014) 

 

“Minha trajetória na Cia Artes Severinas até então foi pequena. Como tenho uma 

formação anterior em Artes Cênicas pelo Senac - SP, iniciei umas oficinas teatrais com 

os alunos que já participavam do grupo. As oficinas aconteceram uma vez por semana 

com duração de duas horas, o objetivo dessas oficinas era poder contribuir com um 

pouco da importância do teatro, seja como ator, aluno, e até como cidadão. O teatro é 

uma das artes que possibilita a comunicação através de cenas, peças, etc e é com ele que 

também trabalhamos o espírito coletivo, auxilia na formação lúdica, na liberdade de 

expressão e na transmissão de diálogos que se desenvolvem nas relações sociais. 

Participar do grupo pode contribuir na minha formação como docente, pois é um espaço 

onde "treino" com os alunos a minha pratica pedagógica”. 

 

* Allan de Carvalho Rodrigues. (30/07/2014) 

 

“A Cia de Artes começou com um propósito muito amador, mas foi ganhando 

consistência no decorrer do projeto. Talvez, eu, não tenha aproveitado o máximo das 

intervenções feitas pela CIA. Porém, acredito que as intervenções que participei foram 

importantes para (re) conhecer um pouco mais de nossa História. Destaco em especial a 

última intervenção que foi sobre a Ditadura Militar, uma encenação da entrevista com 

um dos Ditadores; Paulo Malhães. 

Essa intervenção foi uma das que me deixou mais “balançado”. Eu fiz o papel do 

repórter e Adolfo (uma colega da Universidade) fazia o personagem do Ditador e 

Assassino. Durante a entrevista me senti “possuído” pelo espírito de vingança, mas era 

só uma cena. Contudo, foi importante para reconhecer um pouco da nossa História, 

como dito antes e, fazer uma ligação com o que vem acontecendo nos dias de hoje... 

Ainda existem presos políticos?! Acredito que isso também é formação! Afirmo, para 

dizer que é uma formação válida. Talvez, eu no banco da universidade nem saberia o 

que foi a ditadura militar. Foi a Cia de Artes que me ensinou o que foi e vem sendo a 

Ditadura no Brasil”. 

 

 

* Renata Emily Fonseca. (30/07/2014) 

 

“Participar do espetáculo Morte e Vida Severina por intermédio da Cia das 

Artes, foi essencial em minha formação, pois através desse exercício de humanidade 

tive a oportunidade de vivenciar - na atuação nas ruas tão familiares de Paraty - e 

experimentar um pouco do que atores/estudantes, como eu, se valem numa ação 

dramática, ao emprestar o seu corpo, através de movimentos,e sua fala; originando 

discursos interativos com outros atores que deram vida a personagens distintos e 

indispensáveis as cenas. 

Ser uma das “atrizes” naquele espetáculo também corroborou na certeza de que 

um grupo de alunos e professores unidos, dedicados, felizes e entusiasmados com o 

teatro, podem proporcionar de emoção não só aqueles que assistem – o público - como 
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também aqueles indivíduos que participam, pois ali, naquele momento, nós, atores 

amadores, colocamos abaixo a ação cotidiana e alçamos vôo à primeira experiência 

cênica enquanto alunos do IEAR”. 

 

 

Erica Michele Pontes do Nascimento. (18/10/2014) 

 

“Quando decidi entrar para a Cia, não pensei que iria falar em público, 

simplesmente entrei. No entanto isso foi o que mais me ajudou. Sempre tive vergonha 

em falar em público. Não que isso tenha mudado totalmente, mas, agora me sinto um 

pouco mais segura. Eu diria que a Cia faz com que a gente adquira uma facilidade para 

romper o toque, a proximidade com o outro e obter confiança, ou seja, ela ajuda a 

romper barreiras do contato direto com o outro”. 
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FOTOS DE NOSSA TRAJETÓRIA: 

 

 

 
Figura 03: 1ª Intervenção teatral da CIA em Paraty _ Morte e Vida Severina 

(João Cabral de Melo e Neto). 
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Figura 04: Teatro Municipal de Angra dos Reis - O Bêbado e a Equilibrista (Aldir 

Blanc). 
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Figura 05: Premiação na Agenda Acadêmica 2013 – CIA das Artes Severina (Bolsistas 

de Desenvolvimento Acadêmico). 

 

 


