
“Preste atenção e é um favor: estou convidando você para mudar-se para 
reino novo”  (Clarice Lispector) 
 

Acreditando que a arte – especialmente a arte da palavra – pode ser um dos 
caminhos para uma Educação Libertadora, voltada para possibilidades de 
transformação do indivíduo e da sociedade, e partindo do princípio de que a escola 
deve oferecer ao estudante, dentre tantas outras, oportunidades de autoconhecimento 
- a fim de auxiliá-lo a despertar seus potenciais -, oportunidades de vivenciar o 
aprendizado de linguagens artísticas - e, com isso, estimular também, a formação de 
um público crítico e preparado para a recepção de bens culturais -, divulgamos as 
apresentações deste ano do Grupo Fazendo Arte, projeto de leitura e dramatização da 
UEHII desde 1992. 

Neste ano de 2011, costurando, como de costume, textos poéticos, filosóficos e 
musicais, o grupo montamos  
     GAIA- PLANETA TERRA ÁGUA SONHO AR E SONHO: UM LUGAR 
ATRÁS DO PENSAMENTO. 

Trata-se de um jogral temático que parte do questionamento do paradigma que 
separa o homem das coisas, dos seres, do divino e, em última instância, de si mesmo, 
para inferir que este modelo lhe tem sido, na verdade, um fardo limitador de suas 
potencialidades: “o homem é o lado de dentro do mundo, e o mundo, o lado de fora 
do homem” (Ronaldes de Melo e Souza).  

O jogral 2011 parte, pois, da metáfora de Gaia - um organismo vivo do qual 
todos os seres fazemos parte: terra, água, fogo e ar se tocam para nos lembrar que 
Tudo é um no Planeta Terra-sonho. 
Esta é a nossa contribuição para nos lembrar que podemos, sim – todos e todas nós -, 
educar nossas sensibilidades a fim de melhor nos sintonizarmos com este novo 
momentum cósmico, centrando-nos em nossas potencialidades inerentes e – apenas 
aparentemente de forma paradoxal - saindo um pouco mais de nós mesmos, de nossas 
necessidades pessoais para nos colocar a serviço do outro, à disposição do grupo, da 
natureza, do planeta.  
  
Toda a comunidade CPII e amigos estão convidados a assistir as apresentações, que 
ocorrerão: 

 
quinta, 17/11, às 14h e 30 min e às 18h e 30min; 

sexta, 18/11, às 11h e às 20h; 

sábado, 19/11, às 13h e às 18h. 

  


