
AÇÃO GENTILEZA POR GENTILEZA

Encontros Universitários da UFC 2016

III Encontro de Cultura Artística

Gleyciane Ximenes Bezerra, Adriana Leiria Barreto Matos, Emanuele Kaline Pereira Rego,
Nicole Araújo Rodrigues, Joelma Damasceno de Matos

O  objetivo  desta  ação  é  despertar  nos  participantes  dos  Encontros
Universitários  2016  uma  reflexão  sobre  a  necessidade  de  cultivarmos  nosso
relacionamento diário com o próximo, além de promover a boa convivência entre
os  que  integram  a  comunidade  acadêmica.  A  ação  consiste  na  distribuição  de
marca-páginas  feitos  à  mão,  ao  público  dos  Encontros  Universitários  que  ao
assinarem uma “lista de gentileza”, firmarão o compromisso de praticar um ato de
cortesia  durante  o  período  dos  Encontros  Universitários  2016.  Os  marca-páginas
serão  pendurados  em  fitilhos  na  parte  de  dentro  da  primeira  porta  de  vidro  do
Instituto de Cultura e Arte no Campus do Pici. A ação ocorrerá em dois momentos:
das  09:00h  da  manhã  do  dia  23  até  às  12:00h  estarão  disponibilizados  150
marca-páginas. A partir das 14:00h do mesmo dia, 150 novos marca-páginas serão
liberados  até  às  17:00h.  Ao  todo  serão  distribuídos  cerca  de  300  itens.  Para  a
fabricação dos  mesmos serão  utilizadas  as  técnicas  e  experimentações  ocorridas
no  período  de  vigência  do  Projeto  Bolsa  Arte  Moda,  tais  como  aquarela,  acrílica,
tinta látex, pastel seco e oleoso, marcadores, canetas esferográficas, entre outros.
Todos  serão  feitos  artesanalmente  por  autores  diversificados  em  momentos
distintos  durante  as  ações  promovidas  pelo  Bolsa  Arte  Moda  ao  longo  do  ano:
cursos e oficinas ministrados, Ateliês Formativos, Ateliês Criativos, além do Circuito
Ilustra Escola, realizado em parceria com a Associação Boca do Golfinho, no Bairro
Serviluz.  O resultado esperado dessa ação é mostrar  para o público participante,
de forma prática e lúdica que através da força da arte ainda é possível cultivar o
hábito  da  gentileza,  estimulando  o  melhor  da  natureza  humana.  Esta  ação  se
constitui em uma apresentação oral de caráter não convencional.

Palavras-chave: Ação. Gentileza. Coletivo.
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