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Boa tarde à todos, convidados, representantes da mesa, amigos. 
Amigos que já tinha, amigos que fiz aqui, amizades e laços estreitados pelas 
quebradas. Vou contar rapidamente como entrei aqui: 
No final de 2011, quando vim me inscrever, pensava nervosa: "Será que vou 
conseguir?" Meu coração dava pulos:  
-Eu, vir para a UFRJ, a Universidade que sonhei para meu filho...e como 
aluna... 
Vivia dois sonhos, o de vê-lo já doutorado e o de me ver inserida nessa 
instituição que poderia me ajudar a transformar o desejo de outras pessoas, 
seus sonhos, em realidade, desenvolver melhor meu trabalho em minha Ong, 
abrir novos horizontes. Seria pedir muito? 
Fiz a entrevista com o coração aos pulos e a boca seca. Juro, tão seca que um 
dos representantes da banca me ofereceu água. Tava pagando mico... 
Sai daqui confesso, sem muita esperança. Tinha gaguejado, suado, não trouxe 
material nenhum meu para mostrar . 
Minto! Trouxe um flyer de um evento no Santa Marta que produzi. E só. 
A resposta era 8 de fevereiro se não me engano. Consultei email, morri 
segurando o telefone e nada...ninguém ligou ou respondeu.  
- Já era, não entrei, falei pro meu filho.  
E ele respondeu: - Calma velhinha, as vezes atrasa. 
-Não, não foi desta vez...  
E ele: -Acontece velhinha (ele só me chama assim), mas espera, essas coisas 
são assim mesmo...  
E uma semana depois veio o email. Pulei, gritei, pulei, bebi, pulei...todo mundo 
olhando pra mim como se fosse doida: -Parabéns...legal... (meio murcho 
mesmo).  
Aí olhei para meu filho: -Não falei pra esperar. Parabéns velhinha! 
Parecia um pai, cheio de moral.  
E foi assim que vim parar aqui. 
A cada aula, a cada experiência, me sentia mais forte, mais inspirada, até 
chegar no dia de hoje. 
É um sonho realizado. 
Mas preciso falar um pouquinho daquelas pessoas que realmente marcaram a 
minha vida e me ajudaram a chegar aqui. 
RÔ, desde o inicio com aquela paciência de Jó, misto de mãezona, irmã, amiga 
de toda a vida. Uma verdadeira formiguinha sempre pra lá e pra cá, dando 
estimulo, incentivando todos. Para ela, tudo tem que estar perfeito, todos 
somos perfeitos e não sabemos. A gente olha pra ela e se sente confortável. 
Béa,... tenho medo dela. É boa demais. A gente fala de um projeto, de uma 
coisa qualquer que quer fazer, um eventinho mixuruca, ela vibra. Você se sente 
até importante. Tudo ela pede pra mandar para ela publicar, avisar os outros. 
Tô na Globo com ela! 
Sandra Portugal. Ai fica difícil. É minha musa inspiradora, nunca vi aula de 
português igual. Fez eu gostar de língua portuguesa. Estudei muito essa 
matéria, dei aula de português no primeiro grau, fiz de tudo para ser uma 
professora legal e me esforcei mesmo para gostar de português, porque é 
chaaaaato.... Mas ela mudou minha cabeça. Adoro suas aulas, ela é uma 



sumidade. Quem não assiste as aulas dela perdeu vida, ensinamento, paixão, 
prazer. Ela ensina vida e arte, e a arte da vida sem medo.  
Angela Carneiro, eu nunca sei se é professora, organizadora ou quebradeira. 
Ela passa pela gente feito um anjo, dando força e alegria.  
Leda Lessa, Aderaldo Luciano, Numa Ciro, mestres sem hierarquia explicita, 
você aprende trocando, José Otavio, Maira com ArteCine ou ciência arte?, 
Fernanda , Letícia e Jacque, das relações institucionais. 
Heloisa, bom ela é Deus! Ponto. Sem ela não existiria UQ. Ela se diverte com 
as quebradas, mesmo quando estava quebrada. Ela se consertou e consertou 
a gente. É o esteio. Como diria Raul Seixas: -O principio, o fim, o meio.  
Alexandre, nosso mestre de som e imagem, Leslie our lovely english teatcher, 
Silvia Soter das nossas saídas culturais, Dani, Sandra e Liane do lanche, a 
hora mais esperada da galera! O Toinho do site, nossa fonte de informação. E 
as bolsistas Pibex, Mariana, Raquel, Julia, Wanda e Bárbara. 
E meus colegas, meus parceiros. Gente, o que são vocês? Já vieram prontos, 
e juntos aparamos arestas e nos aperfeiçoamos. 
Clarice Azul...do céu, a valsa das nuvens, Jussara, Juju do coração, parece 
feita de fio desencapado, gente boooooa de doer. Romualdo, me ensina a ser 
criança como você?, para sempre...Serginho já sabe! Tetsuo elétrico, tão 
quebradeiro que se quebrou pra mostrar que é duro na queda. Marcelinho , 
meu pocket DJ, vai animar minha estreia no Santa no maior bailão. Quando 
sorri é covardia! Só alegria!  Hare e sua rádio, a vedete e modelo das 
quebradas, Luana Dias que conheço desde o dia do sufoco da entrevista aqui,  
já começamos trocando antes das quebradas, foi genial!...,Edmar, um fofo, 
João Griot,  empolgação em pessoa, Rute, a fada das lendas, sons e sonhos, 
Claudina, um doce, passa uma paz, Leandro Firmino, meu grande Zé 
Pequeno, uma surpresa encontrar ele aqui pois conheço de outros 
carnavais...Ana Cê e as meninas dos cabelos alecrim, ...Marilia, Iris, Zé 
Oliveira, Breno, Celeste, Adriana, Noelia, Paulo Ricardo. E Sandra Lima, 
não esqueci de você não! Uma irmã que não conhecia, mas conheci a vida 
toda e é para sempre. Minha guerreira moranguinho! E todos os que não falei 
mas convivi, porque são muitos. Vocês são demais. 
Desculpe se esqueci alguém, se não mencionei os nomes, mas todos estão 
aqui guardados dentro do meu coração.  
E viver essa vida com vocês, participar da vida de vocês, ter a oportunidade de 
ser quebradeira, de construir algo de verdade, com forma, com corpo, com 
ciência, com arte e imaginação, APRENDER E TROCAR, com letras 
maiúsculas, essa oportunidade...vou levar comigo para o resto da vida e para 
outra se assim o tiver. Vou levar para meus trabalhos, meu dia a dia. 
Pois a Universidade das Quebradas é isso. São vivencias e maneiras de 
ensinar, desconstruir para construir, trocar para aprender, partilhar para não 
sofrer, é arte para viver! 


