
Ações realizadas por alunos da graduação em Artes Cênicas na UNIRIO – ações 

para/com/por pessoas com mais de 60 anos – Estágio Docência:  

 

Marcelo Asth (Projeto Performanciã) 

 

Em meu estágio-docência no doutorado na linha de Estudos da Performance do 

Programa de Pós Graduação em Artes Cênicas da Universidade Federal do Estado do Rio 

de Janeiro (UNIRIO), ofereci, nos dois semestres do ano de 2017, o módulo “Arte 

Socialmente Engajada” a duas turmas da disciplina Atuação Cênica VI (Performance) – 

ministrada por minha orientadora Profª Drª Tania Alice –, do curso de Atuação Cênica, 

na faculdade de Artes Cênicas da UNIRIO. Para cada turma propus a realização de 

performances feitas para/com/por pessoas com idade superior a 60 anos, debatendo 

questões do envelhecimento a partir da ideia de Estética Relacional, do ensaísta Nicolas 

Bourriaud e do conceito de Arte Socialmente Engajada, sob a ótica do artista Pablo 

Helguera, sob minha orientação. Após debatermos sobre envelhecimento, engajamento e 

a realidade social dos idosos em nosso país, os alunos buscaram colocar em prática os 

assuntos trabalhados em aula. 

Apresento aqui onze exercícios que tiveram mais sucesso em suas idealizações, 

produções e realizações. Nem todos os alunos alcançaram a proposta, mas aqui mapeio 

boas performances realizadas que se sobressaem com destaque como ações eficientes e 

poéticas, destinadas à reflexão sobre a velhice e a participação do idoso, com níveis de 

participação bem elaborados, de impacto visual e propostas conceituais bem aplicadas. 

Mapeio-as aqui, com as descrições escritas por cada aluno proponente da performance: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



- RECLAME AQUI +65 

Aluna: Isabella Ferreira  

 

“Conversando com Dulcir, minha vó, sobre o envelhecer, resolvemos explicitar as dificuldades 

que os idosos enfrentam hoje pela rua. A ação consistiu em amarrar um barbante em um local da 

Praça Seca (onde moro) e estirar no chão, um pano com a bandeira do Brasil contendo folhas, 

canetinha e fita durex. Abordar idosos passantes, conversar sobre essas dificuldades, as escrever 

nas folhas para depois pendurar no ‘varal’ e tirar uma foto do autor da frase ao lado de sua folha.” 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“RECLAME AQUI” – Registros e descrição por Isabella. 

 

 

 



- CIRCUITO INTERATIVO PARA IDOSOS 

Aluna: Rafaela De Souza Rosa De Oliveira 

 

“A performance “CIRCUITO INTERATIVO PARA IDOSOS” foi realizada no dia 29/11/2017, 

no horário de 07:00 às 09:00 da manhã. A performance é feita para a livre participação e interação 

dos idosos no espaço público da academia para terceira idade com o intuito de promover atividade 

mental e lúdica junto com a física que já é proposta pelo espaço. A ideia foi instaurar neste espaço 

pequenas zonas de interação colocando Jogos, pintura, poesia, possibilidades de diálogo e 

expressão dos idosos. Tudo idealizado e preparado de forma simples, consciente e objetiva. O 

espaço foi dividido da seguinte maneira: 

 

- CARTAZES PARA CHAMAR A ATENÇÃO PARA A INTER-AÇÃO: Escritos, frases e 

poesias pensadas por mim coladas pelo espaço. 

- JOGO DA MEMÓRIA PARA IDOSOS: Realizei uma pesquisa de imagem de idosos em 

situações espontâneas e divertidas e criei um jogo da memória com essas imagens.  

- ESPAÇO PARA PINTURA E ESCRITA: Pedi para que eles expressassem o que é seria a 

“Alegria de ser idoso”. A parte de escrita, a pergunta foi “O que você sonha para a sua velhice?”.  

- JOGO DO EQUILÍBRIO: Colei uma linha no espaço, onde eles deveriam seguir um trajeto sem 

pisar fora da linha, justamente para trabalhar concentração e equilíbrio. Ao final da linha, tinha 

uma caixa, da qual eles abriam e liam uma mensagem.”  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“CIRCUITO INTERATIVO PARA IDOSOS” – Registros e descrição por Rafaela. 

 
 



- CANTEIROS 

Aluno: Rafael Ferreira 

 

“PRIMEIRO MOMENTO: Reflexão  

Eu não tenho muita aproximação de idosos, tirando os da família e trabalho, então não tinha muita 

referência por onde começar. Resolvi pensar em mim, no meu processo de envelhecimento, me 

questionei o que me incomodará quando eu me tornar idoso. Eu tenho uma questão muito forte 

com a minha liberdade, eu sempre fui sozinho e sempre fiz tudo sozinho, mesmo namorando, 

mesmo tendo boa relação com meus pais. Eu odiaria ter a liberdade cerceada na velhice, seria 

meu pior castigo, principalmente se isso estiver ligado ao espaço urbano que é meu espaço 

favorito. Pensei então na seguinte questão ‘o que atrapalha os idosos de circular no espaço 

urbano?’, fiquei com essa curiosidade e resolvi ir para rua em busca de respostas.” 

“SEGUNDO MOMENTO: Entrevista 

Eu não tirei um dia específico para ir pra rua, fui fazendo isso de forma diluída. Sempre fazia no 

meu caminho para o trabalho. Eu moro em Copacabana e ando cerca de dez minutos para chegar 

ao metrô, então utilizei esse tempo para conversar com idosos de maneira bem trivial. Uns eu 

abordava na fila da padaria, outros estavam passeando com cachorro na rua e eu conversava. As 

maiores reclamações deles eram os buracos nas calçadas, os degraus de pequenas escadas para 

acessar algum estabelecimento e carros que não respeitavam o sinal. A princípio eu ia fazer três 

ações, mas uma imagem me chamou muito atenção, em um dia indo para o trabalho: uma senhora 

caiu num buraco da calçada. Aquela imagem me tocou tanto que resolvi tornar os buracos da rua 

o foco da minha ação.” 

“TERCEIRO MOMENTO: Elaboração e Ação  

Resolvi que iria transformar os buracos em objetos artísticos para causar uma ação disruptiva e 

para chamar a atenção do idoso fazendo com que ele não caia. A princípio ia fazer uma escultura, 

mas como estamos em tempos chuvosos eu fiquei com medo de chover e o material usado acabar 

entupindo bueiros. Então resolvi usar material biodegradável e pensei em transformar os buracos 

em jardins. Comprei mudas de flores e terra adubada e fiz três jardins, dois em Botafogo e um em 

Copacabana.” 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

“CANTEIROS” – Registros e descrição por Rafael. 



JOGO DA VIDA 

Aluna: Vanessa Schnee 

 

“Aconteceu no dia 25 de junho de 2017 (domingo) pela manhã, no Jardim do Palácio do Catete. 

Tive essa ideia pensando que o jogo é um elemento muito presente na vida dos idosos, e que seria 

algo que teria um fácil acesso ao relacional. Montei um jogo de tabuleiro em grande escala, em 

um tatame infantil, onde cada parte do tatame seria uma ‘casa’ do jogo e os próprios participantes 

os pinos. Levei também garrafas com frases de reconhecimento para simbolizar o jogador, para 

caso houvesse alguém que não estivesse disposto a estar em pé ou caminhar – podendo usar um 

pino. Jogando um dado de pelúcia eles percorriam as 18 casas do jogo, e em cada casa havia uma 

pergunta específica referente ao participante, que o levasse a rememorar algo ou refletir sobre sua 

vida. Percorrido o tabuleiro, solicitava para que os idosos passassem pela "faixa de chegada", 

reproduzindo a chegada de uma maratona, em poses vibrantes, onde tiraríamos a foto final. Depois 

dessa etapa dei a eles uma medalha de honra ao mérito, e um bilhete parabenizando-os por chegar 

até aquele momento.” 

 

“Elementos: Tabuleiro de tatame, 4 garrafas enfeitadas (pinos), um dado de pelúcia, medalhas de 

honra ao mérito, bilhetes que eles levaram de lembrança, fita de papel crepom que substituiu a 

‘faixa de chegada da maratona’, tabela que ficava comigo com a lista das 18 perguntas referentes 

as 18 casas.” 

 

“Lista de perguntas/questões  

 

1 - Uma sensação que veio junto com a terceira idade. 

2 - Uma palavra que fale sobre sua vida. 

3 - Uma palavra que fale sobre sua família. 

4 - Algo que nunca mudou. 

5 - Algo que sente saudade. 

6 - Descreva a foto que lembre que está muito bonito(a). Se não foi o caso anterior, agora descreva uma 

foto recente que está também muito bonito(a). 

7 - Uma música que marcou e por qual razão. 

8 - Um orgulho. 

9 - Uma situação engraçada que aconteceu. 

10 - Um conselho aos mais jovens. 

11 - Um sonho que realizou. Um sonho que ainda quer realizar. 

12 - Fale sobre uma pessoa que gosta muito. 

13 - Alguma situação que você gostaria de ter sido mais respeitado. 

14 - Algo que está em constante mudança. 



15 - Um dia inesquecível. 

16 - Um grande amor. 

17 - Qual valor da vida. 

18 - Uma comida.” 

 

“Mensagem Final: ‘Parabéns por ter chegado até aqui! Vencer o jogo da vida não é pra qualquer 

um, e o prêmio é o melhor de todos, entender que todas as experiências que adquiriu te fazem 

único’”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“JOGO DA VIDA” – Registros e descrição por Vanessa. 

 

 

 



- PALHAÇO NÃO TEM DEPRESSÃO 

Aluno: Bruno França 

 

“Bruno França é ator e palhaço e realizou junto ao palhaço Gzus Lima Mijola, de 69 anos, a 

performance Palhaço não tem depressão. O performer idoso é o palhaço Mijolino, e os dois se 

conheceram quando Bruno estudou em uma escola de palhaços, em 2014. Para elaborarem a 

performance juntos, se reencontraram depois de tanto tempo. Os dois se encontraram para cumprir 

o exercício dado na sala de aula de performance (Atuação Cênica VI) que Bruno estava inscrito. 

Gzus levantou o tema da depressão na terceira idade. Os dois criaram um programa performativo 

que se definiu desta forma: PALHAÇO NÃO TEM DEPRESSÃO. SERÁ?” 

 

“Gzus Lima Mijola, palhaço Mijolino, foi um idoso que conheci na escola de palhaço em 2014 e 

desde então ficamos grandes amigos, mas por conta das tarefas, agendas e trabalhos havíamos 

nos afastados de tudo. E a performance fez com que nos aproximássemos novamente. No dia 22 

de junho de 2017 começou a performance, durante o cafezinho com Gzus lima, que atualmente 

está com 69 anos. Quis fazer a ação com este idoso, devido ao fato de ambos sermos artistas e 

termos em comum a arte do palhaço atravessada em nossas vidas, deixei Gzus conduzir a ação e 

criar o roteiro da performance e ele expôs uma questão muito pertinente a depressão, sobretudo 

nos idosos.  

O Plano de ação foi definido da seguinte forma: Como o idoso se utiliza do entretenimento para 

curar a depressão, na nossa conversa ele citou um amigo que está passando por uma depressão 

devido a morte da sua esposa e ele sempre vai até a casa do meu amigo palhaço para tocar violão 

com ele. Sobre a performance montamos um pequeno consultório na praça Guilherme da Silveira 

em Bangu, estaremos com as nossas personas de palhaço porque o palhaço é um ser da solidão 

por isso ele sempre está em relação com a plateia ou com sua dupla, ele estará deitado no chão 

sem reagir a nada depressivo eu junto com transeuntes tentarei aplicar um tratamento para tira-lo 

daquele estado, nesse percurso eu estarei alertando as pessoas sobre a depressão principalmente 

nos idosos e a forma de cura será através da dança (um truque de palhaço) e daí ao final da 

performance eu falo que muitos idosos se utilizam do entretenimento para curar a depressão e a 

solidão.” 

 

Texto de Gzus Lima, palhaço Mijolino: 

 

“A proposta que o Bruno, palhaço Felizardo, traz acerca de um dos vários malefícios que 

acometem o idoso nos leva a uma reflexão sobre o estado de abandono do idoso, onde a própria 

razão de viver perde o sentido.  



No caso do palhaço Mijolino o humor deprimido é um golpe mortal em sua razão de ser. Na 

maioria dos deprimidos ocorre também a perda de interesse, visão pessimista do futuro, ideias de 

suicídio, muito sono e ausência de apetite, sintomas que podem ocorrer simultaneamente, mas 

que basta apenas um deles para fragilizar a estrutura psíquica de qualquer ser humano. 

Em seu processo de vida o palhaço Mijolino abriu mão de muitas de suas de necessidades de 

forma recorrente e habitual levando-o a um estado de insatisfação permanente e, a questionar sua 

própria razão de viver. Um sentimento de culpa progressivamente se apropria de seus sentimentos, 

sem que ele se dê conta desse processo. 

Muitos idosos tem buscado no convívio social uma fuga para a condição de abandono, quando 

passam a contabilizar perdas, como, por exemplo, a esposa que falece, o filho que sai de casa, o 

emprego que deixa de fazer parte de sua vida por conta da aposentadoria, o papo na hora do 

cafezinho... E a solução é encontrar uma ocupação para o tempo ocioso... 

O tratamento para a depressão não é fácil e muitas vezes exige longos períodos de tratamento 

clinico com a adoção de remédios controlados. 

O doutor Felizardo que cuida do Mijolino encontrou uma terapia que o ajuda a deixar de lado sua 

dor e tristeza em busca de uma realização; a dança de salão... 

Palhaço não tem depressão é uma maneira de esconder a natureza frágil do palhaço que precisa 

sorrir e levar alegria a outras pessoas, mostrando-se forte, mesmo quando sua alma chora 

copiosamente.” 

 

Gzus Lima - 26/06/2017. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“PALHAÇO NÃO TEM DEPRESSÃO” – Registros e descrição por Bruno. 

 



- SEXUALIDADE NA TERCEIRA IDADE 

Aluna: Diana Vaz Teixeira (aluna de mobilidade internacional – Portugal) 

 

“Após alguma dificuldade na decisão do tema, sexualidade na terceira idade foi o assunto 

que decidi abordar na minha performance. Para tal, organizei a seguinte programação: 

 

- Breve apresentação pessoal. 

- Apresentação da Actividade – Sexualidade na Terceira Idade. 

- Introdução do tema ‘sexo’ como uma dança, um carinho, um beijo, e não apenas o acto 

sexual propriamente dito. 

 

- Apresentação e discussão das seguintes questões: 

Sente-se desejado/a e ou bonito/a? 

 Ainda gosta do jogo da conquista? 

 Gosta de namorar? 

 O que mudou na sua sexualidade com o avançar da idade? O prazer e o desejo 

sexual e/ou o desejo pelo seu parceiro diminuíram? 

Está aberto a quebrar a sua rotina sexual e a conhecer novos prazeres? Pratica 

jogos/brincadeiras com o seu parceiro? Se sim, quais? 

 Sente que deve esconder a sua sexualidade da sociedade devido à sua idade? 

- Apresentação de alguns objectos sexuais (rendas, dado erótico, etc…) 

- Apresentação de um papel branco onde o idoso deverá escrever um fetiche e colocar 

num envelope vermelho facultado por mim. De seguida, misturar todos os envelopes para que 

cada idoso possa retirar um e ler para si próprio o que outra pessoa escreveu. 

- Finalização com a frase ‘Sexo é muito útil para a autoestima e para diminuir a ansiedade 

dos idosos’ como reflexão pessoal de cada um dos presentes. 

O sexo continua a ser um assunto tabu na sociedade, principalmente quando se fala em 

sexualidade na terceira idade. Por isso, realizar esta acção na rua seria mais complexo. Então, 

optei por conhecer a casa de convivência Maria Haydée, na Gávea e, onde fui apresentar a minha 

ideia. Desde o início fui muito bem recebida e desde logo fiquei com vontade de realizar a minha 

performance ali. E, após alguma burocracia a tratar, a performance pode ser finalmente realizada. 

Um diálogo aberto e livre de preconceitos era um dos meus objectivos. E, com mais 

vergonha de uns e menos vergonha de outros, a nossa conversa se tornou muito agradável, activa 

e prazerosa, onde as mulheres eram claramente as mais participativas, embora os homens também 

estivessem muito interessados no tema. 

Pessoalmente foi muito prazeroso discutir, passar estas horas com estes idosos e poder 

desmistificar este tabu. Porque: sim, os idosos fazem sexo; sim, os idosos gostam de se sentirem 



desejados; sim, os idosos gostam do jogo da conquista; sim, o sexo muda com a idade porque fica 

mais lento; sim, o homem tem vontade mas nem sempre resulta; sim, a mulher gosta de 

romantismo; sim, o sexo vira rotina; sim, os idosos têm vergonha de falar sobre sexo com a 

família. Todos nós gostamos de nos sentir desejados, gostamos de namorar, teremos momentos 

mais inseguros com o nosso parceiro sexual, teremos dúvidas… e isso a idade não muda.” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“SEXUALIDADE NA TERCEIRA IDADE” – Registros e descrição por Diana. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



- PREFERENCIAL 

Aluna: Thaís Paiva 

 

Performance criada a partir do pedido de Thaís para que idosos escrevessem cartas para serem 

deixadas em assentos preferenciais de transportes públicos: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“PREFERENCIAL” – Registros e descrição por Thaís 

 

 



- TERCEBRIDADE 

Aluno: Beto Corrêa 

 

“A ação consistia em, com trajes de gala, esticar um tapete vermelho para os idosos atravessarem 

a rua pela faixa de pedestres. Ao mesmo tempo em que o tapete é aberto para os mais velhos 

passarem, ele chama a atenção para que motoristas prestem mais atenção nos passos dos idosos. 

Durante a travessia, o performer acionava em uma caixa de som portátil músicas do universo das 

celebridades.” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“TERCEBRIDADE” – Registros e descrição por Beto Corrêa/Cecília Vaz 



- COLETANDO AMOR 

Aluna: Adriana Dehoul 

 

A avó de Adriana, Leonor Nogueira Marques, é moradora de Vila Velha, no Espírito 

Santo. Sempre viaja para estar com a família no Rio de Janeiro, mas no ano de 2017 teve 

que realizar uma cirurgia nos olhos – o que impossibilitaria a viagem e o encontro para 

as festas de fim de ano. Com isso, Adriana resolveu fazer uma árvore natalina de boas 

energias para presentear sua avó, com corações para serem preenchidos por recados. Nos 

jardins do Museu da República, no Catete, no dia 29 de novembro, Adriana foi buscar 

carinho nos idosos que lá estavam. Ao encontrar com eles, narrou a história da saúde de 

sua avó e a impossibilidade de se verem no Natal, solicitando ao fim da conversa algo a 

ser escrito para compor o presente de sua avó. Assim, Adriana recolheu várias mensagens 

positivas e completou a sua árvore de Natal. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Coletando Amor” – Registros e descrição por Adriana/João Márcio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



- ENTRE TEMPOS  

Aluno: Alex Vieira 

 

“Projeto desenvolvido com duas mulheres da Escola de Teatro  

da UNIRIO – Nara Keiserman, Docente do Curso de Atuação Cênica e Alvair Ramos, 

Técnica Administrativa do Departamento do mesmo. Ambas com mais de sessenta anos. 

Escolhi a Nara por ser uma referência, no que se refere às artes do corpo e tinha o desejo 

de ouvir mais sobre sua trajetória, para além do âmbito acadêmico. Escolhi a Alvair pois, 

na secretaria do Departamento de Teatro, sempre percebo que a vejo ligada a uma 

burocracia na relação com os alunos. O trabalho ocorreu em três partes: 

 

1. Uma entrevista com a Nara, a partir de duas perguntas: 

(1) O que é estar/vivenciar os seus 68 anos de vida?  

(2) Quais as relações entre a juventude da geração passada (década de 60,70) e a 

geração atual? 

2. Uma prática meditativa com a Alvair, após tentativas de diálogos com a câmera. 

3. Uma interação performática dançada do performer com o vídeo projetado da Nara, no 

trecho da montagem ‘No se puede vivir sin amor’. 

 

RELATO SUBJETIVO: 

1. O registro documental com a Nara: Em alguns momentos da filmagem existem alguns 

planos detalhe, com foco nas mãos e cabelos grisalhos dela, pois para o Performer as 

mãos são expressivas e dizem muito sobre a pessoa que se apresenta diante de nós. O 

mais interessante foi perceber que o nosso encontro se deu de forma espontânea e 

despojada, pois foi falado de alguns temas profundos, mas com leveza, o que captava a 

atenção. Durante a edição, foi decido o subtítulo - DIÁLOGOS sobre ARTE, 

CELEBRAÇÃO, JUVENTUDE e SALVAÇÃO, pois foram subtemas que surgiram na 

fala, a partir das duas perguntas.  

2. O objetivo era que a Alvair pudesse ter um momento seu, para se perceber, para falar 

o que sentisse necessidade, um momento para ser ouvida. Houve tentativas de conversar 

coma câmera, mas foi percebido sempre um desconforto e uma sensação de impotência, 

por parte da entrevistada, de achar que não sabia lidar com o dispositivo. Foi quando, ela 

disse: ‘Eu tenho andado muito cansada, estressada’. Foi quando o performer percebeu 

que o que, talvez fosse preciso para a Alvair, naquele momento, era silenciar para se 



ouvir, ao invés de falar para a câmera. O performer propôs uma prática meditativa com 

algumas orientações para que ela, naquele ambiente de trabalho, pudesse ter uma 

oportunidade de conexão com seu interior, e ter um respiro por alguns instantes. Ao final, 

ela agradeceu pela atividade proposta e disse que estava mais calma e aliviada. 

3. A ideia era que a Nara, se quisesse, dançasse para celebrar a vida ao final da entrevista 

e isso, também, seria registrado. Porém, ela não quis, mas a mesma propôs que, caso o 

performer quisesse, ela poderia enviar um trecho de uma montagem e sugeriu dele se 

relacionar com o vídeo. A partir disso, surgiu a interação com a projeção: Uma relação 

entre o tempo passado (vídeo) com o tempo presente (performer). Uma metáfora sobre o 

diálogo entre as duas gerações, no entrecruzamento dos tempos, a partir da estética 

multimídia no entre – o tempo virtual (enquanto a Nara atua) e o tempo real (enquanto o 

performer dança). Para o performer, a dança era sobre leveza e aceleração. Uma dança 

onde não era para ser executada de frente, mas de costas aos testemunhos daquela pequena 

interação, pois o mais importante era a tentativa de conectar seu olhar ao corpo da Nara, 

principalmente às suas mãos e à narrativa que ela dizia. Uma dança que partia das 

extremidades, das periferias do corpo – braços, mãos e em alguns momentos as mãos 

ganhavam protagonismo; em outros a coluna era evidenciada. Uma sensação no corpo de 

ser folha de árvore e mãos que desejavam ser ventos. Uma dança sem virtuosismo, um 

improviso sem grandes malabarismos, para tentar estabelecer um elo entre os tempos dos 

corpos vivos.” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“ENTRE TEMPOS” – Registros e descrição por Alex. Prof. Nara (à esq.) e a secretária Alvair (à dir).  

 

 

 

 



- SOMOS FEITOS DE MEMÓRIAS 

Aluno: Antonio Karabachian 

 

“Relato objetivo: 27 de junho de 2017.·A minha proposta de performance foi realizada 

pela Janete Rodrigues de Oliveira, 69 anos, moradora da Urca, nascida em dia 6 de agosto. 

A ideia é mostrar que nós somos compostos de memórias, tudo que a gente faz no passado 

pode estar guardado lá no fundo da mente. Então Janete ia me contando as histórias de 

infância dela enquanto eu ia anotando as palavras-chaves, e ao final eu colava no corpo 

dela todas as suas memórias espalhadas pelo corpo. Ela adorou resgatar histórias 

esquecidas por ela, foi um papo super gostoso.” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“SOMOS FEITOS DE MEMÓRIAS” – Registros e descrição por Antonio.  

https://www.facebook.com/antonio.araujo.33821?hc_ref=ARTizwQbgnWQ8PAFxjxCBOlVNACz4dFWrlPTUZ80JDqtOwM6UBisPGUQTGE5cj3PiV4&fref=nf
https://www.facebook.com/groups/396873677351376/permalink/454417691596974/

