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RESUMO: Conteúdo da conferência proferida no 1° Encontro de Poéticas do Inanimado, a partir do tema: 

Aproximações entre o teatro de formas animadas e a performance. Na busca pelo desenvolvimento desse assunto, 

o texto procura tornar conhecido o percurso de criação do Projeto Teatro Didático da Unesp, iniciado em 1993. 

Para tanto, são apresentados à minha trajetória artística, política e profissional, a organização do movimento 

estudantil em favor da oferta do curso de Licenciatura em Artes Cênicas, no Instituto de Artes, e os processos de 

investigação que forma adotados nos primeiros anos de institucionalização do T.D.U. como projeto de extensão 

universitária. Além de acenar para processos de trabalho e criação assemelhados aos encontrados nos documentos 

sobre as performances, no que se refere a liminaridade, as formas animadas sempre estiveram presentes e com 

papel relevante entre as experiências artísticas do grupo. 

PALAVRAS CHAVE: Extensão universitária. Teatro e política. Espaço cênico. Formas animadas. Performance. 

 

ABSTRACT: Content of the lecture given at the 1st Meetin of Inanimate Poetics, based on the theme: 

Approximations between animated forms theater and performance. In the pursuit of the develepment of this 

subject, the text seeks to make known the course of creation of the Unesp Didactic  Theater Project, started in 

1993. To this ende, they are presented to my artistic, political and professional career, the organization of the 

studente movement in favor of offering the degree course in Performing Arts at the Institute of Arts, and the 

research processes that were adopted in the early years of institutionalization of the T.D.U. as a university extension 

project. In addition to pointing to work and creation processes similar to those found in the performance 

documents, with regard to liminality, animeted forms have always been present and have a relevant role among 

the group´s artistic experiences. 

KEYWORKS: University Extension. Theater and politics. Scenic space. Animated Shapes. Performance. 

 

O 1º Encontro de Poéticas do Inanimado aproximou muitos dentre aqueles que 

orbitaram ao redor do trabalho, incansável, da legítima homenageada do evento, Ana Maria do 

Amaral. No meu caso, em particular, o convite de participação representou um grato reencontro 

com o Instituto de Artes, com o Prof. Osvaldo Anzolin e com a Doutora Kely Elias Castro, 

artistas que comigo participaram do Teatro Didático da UNESP, hoje coordenado pelo Prof. 

Wagner Cintra. Escalado para compor a mesa que discorreria sobre “Aproximações entre o 

teatro de formas animadas e performance”, nada me pareceu mais útil do que refletir sobre as 

origens do próprio Teatro Didático, com o qual estive envolvido desde o nascedouro, algo que 

obriga a descrever parte da minha trajetória artística e acadêmica. 

Paulistano da periferia, tive o privilégio de estudar desenho e ilustração, iniciando 

carreira na Publicidade, onde obtive experiência técnica e estética aliada a excelente 

remuneração. Como os objetivos comerciais na Comunicação Social entravam em confronto 
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com meus princípios, optei pela Educação Artística, no nível superior, com Habilitação em 

Artes Cênicas, pois, como todo aquele que sabe viver sem posses, estudei ao máximo Artes 

Plásticas e Visuais, contraditoriamente, sabendo extrair riqueza da exploração existente no setor 

da Publicidade95. 

Contudo, ao ingressar nas Artes Cênicas, me sentia induzido à crença na inferioridade, 

diante do tom arrogante que costumava cercar o meio artístico e intelectual. Apesar da sensação 

de defasagem, participei do Grupo “Boca de Cena”, a convite do Prof. Alexandre Mate, com o 

qual aprofundei conhecimentos sobre o teatro épico. A estética brechtiana encontrava 

ressonância com meu posicionamento político, pois afinal, sempre fui um proletário. 

Justamente por isso, matriculei-me na Universidade de São Paulo, realizando o curso de 

especialização em Teatro e Dança, coordenado por Ingrid Dormien Koudela, difundindo os 

fundamentos do Jogo Teatral, da Eutonia e do Sistema Laban. Nessa oportunidade, abriaram-

se as portas para o desenvolvimento de uma pedagogia artística inclusiva, que marcariam toda 

a minha trajetória posterior. 

Além do ensino regular de teatro, em escolas públicas e privadas, em 1990, prestei 

serviços para a Secretaria de Estado da Cultura de São Paulo, em cursos de formação inicial 

para jovens e adultos, no extremo Leste da capital. O Brasil procurava livrar-se do ranço e do 

atraso impostos pela Ditadura civil-militar, de forma que áreas neglicenciadas, até então, 

passavam a ser objeto de atenção por parte da administração pública. Nesse sentido, 

estimulando o exercício pleno da cidadania, foram redirecionados investimentos visando as 

culturas mais distantes do centro da capital do Estado. Indo além, a Oficina Cultural “Alfredo 

Volpi”, sediada no bairro de Itaquera, investiu na ampliação da capilaridade, coordenando a 

ocupação sensível de escolas públicas, centros comunitários e associações de moradores de 

bairros. 

Além de atender ao meu compromisso social e político, trabalhar em Itaquera 

proporcionou a minha primeira experiência com encenação: um espetáculo de rua. Nesse 

momento, as técnicas e propostas estéticas estudadas na academia, nada mais pareciam do que 

 
95

 Com o emprego o termo “setor”, procuro dar ênfase ao sentido econômico, na produção da análise dialética. 

Confortavelmente instalada no sistema capitalista trata-se de uma atividade comercial, cujo caráter competitivo 

gira ao redor da capacidade criativa das agências publicitárias, o que obriga a uma oferta razoavel de liberdade aos 

seus trabalhadores. Em termos pessoais, a experiência foi válida, por um lado, por garantir uma leitura crítica 

aprofundada sobre a influência da Comunicação na organização social e, por outro, por ter permitir o acesso a 

recursos de aprendizagem, como técnicas e materiais, que seriam inacessível diante do meu poder aquisitivo. 
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meras abstrações; em certa medida, adequadas ao recinto fechado, onde a imagem e a palavra 

oferecem um suporte confortável para os possíveis diálogos do palco e com a plateia. Já, a rua 

trazia outras exigências, em primeiro lugar, porque a relação entre atuantes e assistentes não se 

operava através dos recursos habituais da palavra falada. Além disso, a céu aberto, o público 

não estabelecia compromisso com a montagem, a qualquer instante abrindo mão da experiência, 

caso não fosse seduzido por ela. Logo aprendi que o impacto visual e sonoro de um espetáculo 

constituia na única alternativa capaz de prender a atenção do espectador. 

O processo de formação e montagem acabou sediado na Casa de Cultura “Raul 

Seixas”, administrada pela Secretaria Municipal de Cultura, uma ilha de lazer para a classe 

trabalhadora, cercada pelo conjunto habitacional “José Bonifácio”. À favor do projeto, se 

dispunham moradores com pouca ou nenhuma experiência artística, músicos populares e 

representantes do movimento negro, Candomblé e Escola de Samba. Como a perspectiva de 

criação era pautada na troca entre saberes, no plano geral, a evolução do espetáculo se operou 

com base nos saberes do Carnaval, no qual conjuntos coreografados, fantasias e alegorias, ao 

lado da palavra cantada, são os motores da narrativa. O projeto culminou na montagem de “O 

nome do negro”, espetáculo de rua em 7 estações, do qual assinei a encenação ao lado de José 

Batista “Zebba” Dal Farra, definindo meu percurso de exploração entre as Poéticas do Espaço. 

Cheguei ao Instituto de Artes, pouco tempo depois, por força do ingresso de Waléria 

Volk Magnani, minha companheira à época, no curso de Educação Artística. Funcionando num 

edifício projetado por Ramos de Azevedo, em 1929, para abrigar o “Juvenato Santíssimo 

Sacramento”, o curso oferecia habilitações em Artes Plásticas e Música, sem condições para 

oferecer Artes Cênicas na ausência de “instalações adequadas” para a prática teatral. Em 

oposição, o Diretório Acadêmico “Manuel Bandeira”, presidido por Elisabete Geraldini, 

investiu na criação de um grupo de teatro no I.A. e pediu minha colaboração. Os estudantes já 

possuíam uma colagem teatral, pensada para o palco, sem grandes efeitos visuais, mas reunindo 

um talentoso elenco, sobretudo, em termos musicais. Ao final de 1993, o espetáculo, “Rapsódia 

Radiofônica”, foi apresentado no Instituto de Ciências e Tecnologia, em São José dos Campos, 

quando Piero Damiani, percursionista do PIAP, sugeriu que o grupo se chamasse “Atrás do 

Grito”. Diante da boa recepção do espetáculo, partimos para a definição de linhas de atuação 

que viabilizassem a institucionalização da proposta. 

Tal como hoje, a doutrina liberal questionava o papel do Ensino Superior Público, 

alegando desproporcionalidade entre o investimento e o retorno social oferecido pelas 

Universidades. Por outro lado, além de uma visão de teatro fundamentada em estrutura material, 



165 
  

Anais do 1º Encontro Poéticas do Inanimado – 2019. ISBN 978-85-62309-31-1. 

a produção no Instituto de Artes era compartimentalizada, com pouca ou nenhuma articulação 

entre as expressões artísticas. Em respostas, formulamos uma proposta que integrasse 

estudantes dos diferentes cursos, fosse aberta à comunidade e explorasse os recursos existentes, 

em particular no que se referia ao espaço. 

A proposta, apresentada, por mim e Geraldini, ao Pró reitor de Extensão e Cultura, 

Prof. Vagner Oliva, foi prontamente acolhida e solicitado que o Prof. Carlos Kaminski, que 

respondia pelo Programa de Atividades Culturais, orientasse sua formalização. Partiu dele a 

nomenclatura “Teatro Didático da Unesp”, com vistas ao trabalho de formação de público, mas 

sem nos desviarmos da proposta original, contamos com a pronta colaboração do Prof. 

Reynúncio Napoleão de Lima, responsável institucional pelo projeto, que garantiu total 

autonomia para nossa condução do trabalho, facilitado porque, a essa altura, eu era seu 

orientando no Programa de Mestrado. 

Ao longo de 1994, a experiência foi bastante modesta, mas serviu para que 

mantivéssemos o projeto vivo até a institucionalização do Teatro Didático96, a partir de 1995, 

quando foram concedidas 3 bolsas e uma pequena verba de consumo, o que representou um 

salto qualitativo na proposta. Na seleção dos bolsistas, ao convocar para o trabalho estudantes 

das diferentes áreas de expressão artística, no plano concreto, as linhas demarcatórias se diluíam 

em favor do fluxo entre as propriedades sonoras, visuais e cinestésicas da ação cênica. Assim 

chegamos à primeira aproximação com a performance, no que tange à liminaridade, alcançada 

não a partir de uma investigação teórica preliminar, mas, ao contrário, no atendimento a uma 

necessidade, orientada politicamente, diante da qual chegávamos a um sistema de trabalho que 

rompia com as fronteiras disciplinares, por exigência da prática. 

Não sem razão, foi inevitável a aproximação com o Grupo de Percussão da Unesp, 

PIAP, e o Coral da Unesp, respectivamente coordenados por John Boudler97 e Marisa 

Fonterrada. Vários integrantes do grupo de percussão atuaram conosco, trazendo consigo as 

perspectivas de compositores contemporâneos como John Cage, H. J. Koellreutter, Gilberto 

Mendes, entre outros. Acima de tudo, a perspectiva e atitude anticanônica do Grupo de 

Percussão da Unesp, encontrava ressonância com a natureza do Teatro Didático. O mesmo 

 
96

Durante muitos anos, para a comunidade acadêmica do Instituto de Artes,Teatro Didático da Unesp e Grupo 

“Atrás do Grito” de Teatro foram sinônimos. 

97
 O Prof. Boudler, à época Diretor da Unidade, sempre ofereceu todo o apoio ao desenvolvimento das nossas 

investigações. 
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ocorrendo com relação ao sistema de preparação para o canto fundamentado nas proposições 

de R. Murray Schaefer98, trazidos até nós por alunos e orientados da Prof.ª Fonterrada, como 

Michelle Mantovani.  

Além da interpenetração das formas expressivas, o trabalho com a comunidade exigia 

conceber que a gênese da criação cênica situa-se no espaço elementar de habitação do ser: o 

seu corpo. Nossas diretrizes repousavam em descobrir e ampliar as potencialidades individuais 

e estabelecer a cumplicidade entre os corpos, através de trocas mútuas e afastadas de um sistema 

comprometido com padrões pré-determinados. 

Assim, a pulsação rítmica, na linha da sonoridade, se extendia nas composições 

corporais, para as quais tivemos o privilégio de contar com a participação de Tutti Madázio, 

formada pela Unicamp, cujas práticas possuiam lastro no pensamento de Klaus Vianna (2005). 

Ou a generosidade de Clécio Carybe e Allan Siqueira, vindos da comunidade externa, que 

trouxeram suas experiências com as técnicas circenses. Dado o revezamento na condução das 

atividades práticas de investigação, ouso afirmar que o Teatro Didático da Unesp, nesse 

momento, foi um laboratório permanente de performances, no sentido de que, o desempenho 

era desafiado a cada encontro do grupo. 

As experiências com a visualidade seguiam a mesma linha e, nesse sentido, o concurso 

de Marcel Esperante Limp foi intenso e duradouro. Estudante do Bacharelado em Artes 

Plásticas, Esperante logo identificou-se com nosso modo de trabalhar, figurando como bolsista 

do T.D.U., inclusive desenvolvendo pesquisa de iniciação científica, orientada pelo Prof. 

Alcindo Moreira, “Cenário da vertigem”, cujo objeto foram as soluções visuais para o 

espetáculo de rua “auto da pequena verdade”, entre 1996 e 1997. Esperante fazia parte do 

cotidiano do Grupo “Atrás do Grito”, no qual os encontros eram programados em rodízio, com 

cada integrante assumindo a responsabilidade por planejar a experimentação. No campo 

particular da visualidade, o exercício era desenvolver a sensibilidade plástica e imagética no 

trabalho de ator, através da qual chegamos a presença das formas animadas nos estudos do 

grupo. 

Após a institucionalização do projeto, a divulgação da oferta de oficinas para a 

comunidade, atraiu um público muito variado, em geral alcançando moradores do entorno do 

Instituto de Artes. Partilhar resultados na forma de apresentações, sempre procurando adequar 

as exigências do trabalho ao estágio de amadurecimento da equipe, era uma diretriz e, assim, 

 
98

Marisa Trench Fonterrada é tradutora da obra “O ouvido pensante”, de Schaefer. 
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surgiu a primeira versão de “Poema crivado de bala”, teatralização de poemas de Brecht. Na 

ausência de um, susposto, espaço específico para a prática teatral e na medida em que os 

encontros eram noturnos, a sala Fúrio Francheschini, ou popularmente, a Capela, passou a ser 

nosso lugar de encontro. 

Em 1996, com uma renovação significativa dos membros da equipe, sobretudo, entre 

a comunidade externa, propus maior conexão com a minha pesquisa de Mestrado sobre o espaço 

cênico, operando com o conceito de “relações de representações”99. 

A investigação sobre as possibilidades dinâmicas do espaço remeteu à rua, onde se 

pode encontrar outra conexão com a performance, quando olhamos para o esforço pela garantia 

de visibilidade da arte marginal na esfera pública. Retomar o teatro de rua, no caso específico, 

significava ampliar os ecos do nosso “grito teatral” e aprofundar os compromissos com a 

extensão, em defesa da Universidade Pública, sem perder de vista as exigências oferecidas pela 

investigação, no plano estético100.  

Livre da dependência de literatura dramática, o mote para a criação, em “auto da 

pequena verdade” nasceu, acima de tudo, por força das circunstâncias, nas quais a visualidade 

se impôs. Com poucos recursos e pensando nas necessidades para o espaço aberto, com 

colaboração de Rafael Y Castro101, nos aproximamos de uma das Escolas de Samba do bairro 

do Ipiranga em busca do reaproveitamento de fantasias e elementos alegóricos descartados após 

o Carnaval. Do exercício de “garimpagem”, selecionamos três peças de fantasia, estilizando os 

trajes da nobreza colonial que serviram como ponto de partida para o novo projeto. 

Dada a afinidade com a improvisação, adotamos o processo colaborativo, a partir do 

qual foram surgindo referência visuais relacionadas com privilégio e hierarquia: verticalidade 

e distância entre os demais atores e o público, gestos e movimentos amplos e lentos, expressões 

silenciosas de arrogância e desprezo. Tais composições despertaram nossa atenção para alguns 

 
99

Por essa abordagem, todo e qualquer ambiente se torna cênico, a partir do momento em que nele se encontrem 

atuantes e assistentes, independente da arquitetura teatral. Por extensão, em todo e qualquer fenômeno cênico ou 

performativo, o espaço comporta as áreas de atuação e de assistência, de tal modo que há situações em que o 

público se posiciona ao redor dos atuantes, numa relação de representação circular, ou mesmo, numa disposição 

frontal, mesmo que o acontecimento cênico não ocorra numa sala convencional de espetáculos. Ver. “Espaço 

cênico: uma questão preliminar”. In: SOUZA, Newton de. A roda, a engrenagem e a moeda. Espaço cênico e 

vanguarda no teatro de Victor Garcia, no Brasil. São Paulo: Editora da Unesp, 2003, pp.29-49. 

100
Rose Lee Goldberg trata da questão se referindo ao movimento futurista italiano: “Com afirmações igualmente 

mal definidas sobre a ‘atividade’, a ‘mudança’ e uma arte ‘que encontra seus componentes naquilo que a rodeia’, 

os pintores futuristas voltaram-se para performance como o meio mais direto de forçar o público a tomar 

conhecimento de suas ideias” (2003, p.10). 
101

Atualmente, Rafael Y Castro é Coordenador Assistente do Grupo de Percussão da Unesp. 
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compromissos da estética expressionista, tais como o de opor “às convenções, às normas, à 

respeitabilidade, à mentira da vida burguesa, a sinceridade das paixões”, assim como, atacar as 

representações do status quo, tal qual eram identificadas no momento histórico em que o 

movimento surgiu, “com um estilo cortante, capaz de fazer com que o grotesco e o caricatural 

servissem de finalidade de uma maior evidência acusadora” (MICHELI, 1991, pp72-73). Além 

do humor cáustico, em especial encontrado na corrente Neue Sachlichkeit, “Nova objetividade”, 

a tendência a “atualizar” os mitos, o emprego de alegorias e a utilização de parábolas, nos serviu 

de referência na elaboração do roteiro. 

O centro da narrativa era os privilégios da burguesia nacional brasileira, cujo perfil 

fora definido a partir da herança colonial escravagista, mantidos graças à cooperação da classe 

média, desprovida de consciência de classe. Grotescamente, o primeiro quadro apresentava os 

enfastiados senhores a adormecer no alto de sua acumulação, enquanto um bufão tentava 

distraí-los. 

 

 

 

 

 

Apresentação de “auto da pequena verdade”. 

3° ENEARTE. Encontro Nacional de Estudantes de Arte. 

Salvador: Pontífice Universitário de Salvador, 1997. 
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Autor desconhecido. 

Ao caírem no sono, um coro de excluídos se organizava e vencia a luta contra a 

opressão, unidos por uma canção. Inconformados com a perda de seus privilégios, os senhores 

clamavam por vingança e eram atendidos por um séquito liderado por um demônio, misto entre 

animador de auditório e consultor de negócios. Assinado o pacto, numa rápida troca de roupas 

promovida pelos diabretes, o trio de escravagistas se convertia em representantes da burguesia 

contemporânea, enquanto o bufão era transformado líder político demagógico. Para que os 

trabalhadores libertos se submetessem a um novo tipo de escravatura, o demônio acionava seus 

assistentes que, manipulando objetos representativos dos meios de comunicação, “seduziam os 

ouvidos”, numa alusão a evolução do rádio, e “aprisionavam o olhar”, numa construção que 

levava do cinetoscópio aos aparelhos de televisão. 

Surdos e cegos, os trabalhadores seguiam o bufão e eram induzidos a servir aos antigos 

senhores, até a morte. Satisfeito, o diabo mandava preparar os carrinhos de mão para recolher 

os cadáveres, mas a canção de liberdade do primeiro quadro brotava dentre os corpos, trazendo-

os de volta a vida, como sinônimo da imortalidade da luta. Inesperadamente, o demônio se 

encontrava satisfeito com as quatro almas que a ele pertenciam, sugerindo que a vida deveria 

seguir seu curso sem maiores constrangimentos. 

Entrelaçando tradições populares com recursos contemporâneos, o espetáculo adotava 
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técnicas de manipulação de objetos, como os rádios e televisões hipnotizantes e um grande 

boneco surgidos dos bastidores, ampliando a figura do demônio, numa referência aos autos de 

moralidade medievais. 

Ensaio de “auto da pequena verdade”. 

Rua Dom Luis Lasagna, em frente ao Instituto de Artes. 

São Paulo: 1996. 

 

Autor desconhecido. 

 

O “auto da pequena verdade” afirmou o Grupo “Atrás do Grito” e o Teatro Didático 

da Unesp, permitindo uma temporada que, além das apresentações na rua D. Luis Lasgana, em 

frente ao Instituto de Artes, incluiu a representação da Unesp no 3º Encontro Nacional de 

Estudantes de Arte, na PUC/Bahia, mas acima de tudo, abriu um flanco de investigação com as 

formas animadas no trabalho de investigação cênica. 

 

 

 

 

 

 

Oficina de confecção. Ateliê de Artes Plásticas. Instituto de Artes da Unesp. São Paulo: 1998. 



171 
  

Anais do 1º Encontro Poéticas do Inanimado – 2019. ISBN 978-85-62309-31-1. 

 

Autor desconhecido. 

Considerando que, em sua abrangência, o conceito de performance incorpora eventos 

não extritamente artísticos, os compromissos democráticos e emancipatórios que sempre 

fizeram parte do Teatro Didático, levaram a que fossemos convidados a participar das 

comemorações do Dia do Trabalhador, a convite da Central Única dos Trabalhadores, para o 

qual elaboramos uma impactante síntese da subserviência do Estado brasileiro aos ditames do 

sistema financeiro internacional, representados por dois gigantescos bonecos. 

Marcha do Primeiro de Maio. Central Única dos Trabalhadores. 

São Paulo: 1° de Maio de 1998.  

 

Autor desconhecido. 

Resta mencionar a produção seguinte, a reedição de “Poema crivado de bala”, por 

ocasião do centenário de Bertolt Brecht, em 1998. Partindo do mesmo roteiro, os estudos sobre 

a vida e obra do dramaturgo, levaram às pinturas Otto Dix e Georg Groz e suas críticas aos 

horrores da guerra, uma vez mais. As formas animadas eram mais presentes na montagem, de 
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forma inseparável do trabalho dos atores. Tal simbiose era alcançada desde a concepção e 

confecção de tais elementos cênicos, até as descobertas relacionadas ao uso e animação desses 

objetos. Destaco, consoante a crítica contida nos poemas de Brecht, o critério, segundo o qual, 

as máscaras deveriam intensificar o carater grotesco da parcela da sociedade alemã que fora 

cúmplice dos crimes do nazismo.  

 

 

 

 

 

 

Seguindo o mesmo raciocínio, destaco a concepção cênica de “A balada do soldado 

morto”, levada ao público na versão cantada, na voz de Cida Moreira (1998). Em seu conteúdo, 

o poema narra a morte de um soldado em meio aos combates. Diante dos interesses políticos 

sobre a guerra, o soldado era retirado da cova e levado pelos beneficiários do conflito bélico 

pelas ruas e estradas, sob um ritmo fúnebre, num cortejo ao qual se incorporavam indivíduos 

que aderiam efusivamente, sem ao menos ter clareza sobre quais seriam seus propósitos. A 

palavra cantada sugeria os atores agindo em contra ritmo, alegoricamente caracterizados para 

representar as instituições e trazendo consigo bonecos/estandartes, compostos com tecidos 

extremamente leves, a oferecer ao quadro o mesmo caráter fantasmagórico presente na 

composição musical. 

  

Apresentação de “Poema crivado de bala”. 
Instituto de Artes da Unesp. 
Sala Fúrio Francheschini. São Paulo: 1998. 
Autor desconhecido. 

Apresentação de “Poema crivado de bala”. 
Instituto de Artes da Unesp. 
Sala Fúrio Francheschini. São Paulo: 1998. 

Autor desconhecido. 
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Anais do 1º Encontro Poéticas do Inanimado – 2019. ISBN 978-85-62309-31-1. 

Há muitas outras reflexões possíveis com respeito aos 12 anos que integrei o grupo, 

mas acredito ter-se aberto um campo para produzir novas trocas com o Teatro Didático da 

Unesp, que foi coordenado por Osvaldo Anzolin, após o meu afastamento, e pelo Doutor 

Wagner Cintra, atual Coordenador, ambos responsáveis pela afirmação das Poéticas do 

Inanimado, como campo de investigação do projeto, o que permitiu a minha participação nesse 

ambiente generoso de produção de saberes partilhado com a “família de Jaraguá do Sul”. 
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