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Resumo:  

A proposta do trabalho é refletir sobre a realização da exposição de caricaturas 

“Pensando bem”, com desenhos de pensadores. As imagens foram realizadas pelo 

pesquisador, que conjuga o ofício de cartunista com o de professor do curso de Ciências 

Sociais. O objetivo do trabalho é dimensionar a percepção  do público visitante, na sua 

maioria da comunidade acadêmica universitária, sobre o conteúdo exposto em locais 

públicos, em sua maioria no âmbito de vários campus universitários do Estado do Rio 

de Janeiro. A questão central é como dinamizar o aprendizado e a percepção do 

conteúdo do pensamento clássico e nacional através da ferramenta pedagógica em 

questão. Cabe destacar o uso de tecnologias múltiplas contemporâneas, como a projeção 

de arquivos digitais e o poder do audiovisual em sala de aula na produção de 

significados para as gerações contemporâneas. Dentre o rol de autores que auxiliam a 

discussão estão, dentre outros, Barthes, Didi-Huberman, Geertz, Hobsbawn, Deleuze e 

Guattari. 
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1.Introdução 

 

A proposta do trabalho é refletir sobre a realização de uma exposição de 

caricaturas de pensadores intitulada “Pensando bem”. As imagens foram realizadas pelo 

próprio pesquisador, que conjuga o ofício de cartunista com o de professor do curso de 

Ciências Sociais.  

Uma série de exposições foi realizada no âmbito de vários campus universitários 

do Estado do Rio de Janeiro. A primeira oportunidade surgiu durante o Festival 

Interuniversitário de Cultura, onde na segunda semana de julho de 2015 as pranchas 

percorreram dois lugares: o Polo Universitário de Campos dos Goytacazes da 

Universidade Federal Fluminense, onde o autor leciona; e a Casa de Cultura Villa 

Maria, da Universidade Estadual do Norte Fluminense Darcy Ribeiro, na mesma cidade. 

A divulgação proporcionou o convite para replicar a mostra em outros lugares. O 

que gerou uma dupla realização simultânea, afinal no mesmo dia, além da já citada 

Campos dos Goytacazes, um Sarau no campus do Gragoatá da Universidade Federal 

Fluminense, em Niterói, também exibiu os mesmos desenhos, fato este permitido por 

serem reproduções ampliadas e não os originais.  

O Sarau foi organizado pelo Comando de Greve da UFF, sendo que esse 

contexto de paralisação das atividades foi essencial para a exposição ser organizada 

ainda em outros dois campis fora de sede da mesma Instituição, na cidade de Rio das 

Ostras – em julho - e também em Nova Friburgo – ocorrida em setembro.  

Por último, a mostra também foi exibida no “Espaço Cult”, uma casa de cultura 

localizada em Campos dos Goytacazes, único espaço para além dos muros da 

Universidade, mas que acabou por conferir justamente por isso um público mais 

diverso.  

Cabe ressaltar que a mostra das caricaturas dos pensadores clássicos 

internacionais e brasileiros foi um desdobramento de atividades realizadas em sala de 



aula. Afinal, muitos dos desenhos já serviam como um auxílio à apresentação destes 

intelectuais nesse espaço, sendo geralmente exibidas no início de cada aula, com o 

objetivo de proporcionar uma maior interação dos alunos com tais figuras do 

pensamento. 

A experiência de utilizar o desenho como ferramenta complementar às aulas 

expositivas surgiu originalmente por ocasião de ter lecionado o conteúdo de Filosofia 

no Ensino Médio, no período de 2007 a 2009. A distância que os alunos tinham de tal 

disciplina era a preocupação maior. Costumava usar como exemplo o jogo do xadrez, 

que guardava uma áurea de dificuldade e que deveriam ser resguardadas somente às 

elites cultas e letradas.  

A compreensão de Antonio Gramsci sobre a filosofia oferece um novo ponto de 

vista, ampliando o seu escopo tradicional: 

É preciso destruir o preconceito, muito difundido, de que a filosofia é 

algo muito difícil pelo fato de ser a atividade intelectual própria de 

uma determinada categoria de cientistas especializados ou de filósofos 

profissionais e sistemáticos. É preciso, portanto, demonstrar 

preliminarmente que todos os homens são 'filósofos', definindo os 

limites e as características desta 'filosofia espontânea', peculiar a 'todo 

o mundo’". (GRAMSCI, 2004, p.93) 

 

Durante as aulas, como contraponto à noção de uma matéria difícil, eu 

costumava me referir aos jogos de videogame, tão populares entre os jovens e que 

detinham comandos e estratégias muitas vezes mais complexos que as atividades acima 

mencionadas. O esforço era, portanto, no sentido de aproximar o pensamento dos 

autores clássicos de tal campo ao de alunos muitas das vezes de comunidades carentes 

do estado do Rio de Janeiro.  

Na dimensão do ensino, os quadrinhos que antes eram consideradas como vilões 

passaram a ganhar contornos pedagógicos. Sendo que no Brasil, os próprios órgãos 

governamentais ligados à área da educação incentivam o uso das charges, quadrinhos e 

demais desenhos de humor nos livros didáticos. Nos exames de avaliação como o Enem 

(Exame Nacional do Ensino Médio) são abundantes as adoções de tais produções. 



Passados alguns anos, o desafio neste momento seria integrar o conteúdo da 

Filosofia já em um ambiente de Universidades Públicas, em uma perspectiva de integrar 

os autores a um campo que poderia ser denominado como Filosofia Política. 

O objetivo do trabalho é tentar dimensionar a percepção do público visitante, na 

sua maioria da comunidade acadêmica universitária, sobre o conteúdo exposto em um 

local público como a Universidade. A questão central é como dinamizar o aprendizado e 

a percepção do conteúdo de diversos pensadores, clássicos ou nacionais, através da 

ferramenta pedagógica em questão.  

Para além das exposições com caricaturas impressas, cabe destacar que em sala 

de aula, também são utilizadas tecnologias múltiplas contemporâneas, como a projeção 

dos próprios arquivos digitais com as caricaturas e o uso do audiovisual, tão poderoso 

na produção de significados para as gerações contemporâneas, como filmes de ficção e 

documentários. Existe na proposta uma busca pela dimensão sinestésica, que se dá 

através da junção da apresentação das artes, a execução de músicas relacionadas a cada 

temática, discursos proferidos pelos pensadores, assim como a leitura de trechos de suas 

obras. 

Para fomentar o debate e uma análise crítica de tais ações, dentre o rol de autores 

que auxiliarão a discussão estão, dentre outros, nomes como o de Barthes, Didi-

Huberman, Hobsbawn, Deleuze e Guattari. 

Por último, a despeito de ser um texto que avalia um trabalho autoral e de 

cunhos pessoais, fica a reflexão do antropólogo Cliford Geertz:  

“(...) para tornar isso tudo um pouco mais concreto, gostaria de referir-

me por uns momentos a meu próprio trabalho, que sejam quais forem 

seus defeitos, tem pelo menos a virtude de ser meu” (Geertz, 1997, 

p.89). 

 

 

2. A caricatura  

 

 Uma definição primária e grosseira da caricatura dá conta que a mesma se 

constitui como o desenho distorcido de uma pessoa. 



 Assim como a filosofia a caricatura não se prende aos contornos do puro e 

estritamente real. Ambas flertam com a metafísico e com mundos imaginados que vão 

além do concreto. 

 A caricatura não busca pura e simplesmente retratar o real. Guarda uma 

proximidade com as semelhanças, mas justamente através da semelhança. Se distancia 

assim, por exemplo, da fotografia que traz consigo o seu referente colado. Como um 

objeto folhado, como diz Roland Barthes, tais elementos, a fotografia e o seu referencial 

são indissociáveis em aparência. 

 A fotografia “(...) jamais se distingue de seu referente (do que ela representa), ou 

pelo menos não se distingue dele de imediato ou para todo mundo” (BARTHES, 2012, 

p.14). 

 Em contrapartida, na caricatura, o referente não é tão óbvio, carece de uma 

interpretação por parte do espectador. Se enquadra em uma categoria de imagens que 

assim Barthes classifica: “o que é feito por qualquer outra imagem, sobrecarregada, 

desde o início e por estatuto, com o modo como o objeto é simulado” (BARTHES, 

2012, p.14). 

 O objetivo da caricatura é ser reconhecida por ser o referente de alguém, mas ela 

vai além, entortando a realidade, distorcendo o seu maior objetivo. “É um não querer, 

mais que bem querer”, como diria o poeta lusitano Camões. Na verdade, é um jogo de 

esconde-esconde onde a caricatura ma(s) bem que quer ser achada.  

 Walter Benjamin aponta a desfiguração em relação ao mimetismo como um dos 

elementos das imagens críticas.   

 Outros autores que também descaracterizam o mimetismo são Deleuze e 

Guattari, ao defenderem a insuficiência de tal ideia: “O mimetismo é um conceito muito 

ruim, dependente de uma lógica binária, para fenômenos de natureza inteiramente 

diferente. O crocodilo não reproduz um tronco de árvore assim como camaleão não 

reproduz as cores de sua vizinhança” (DELEUZE & GUATTARI, 2009, p.20). 

 A caricatura não busca tão somente ser um duplo da pessoa figurada, ela não 

almeja ser um retrato. Se constitui como um plus. A desfiguração, a distorção, são 

marcas constitutivas. Um outro é formado de mim mesmo. 



Na produção da caricatura, o que está em jogo seria justamente o excesso como 

essência, a distorção, a não reprodução enquanto retrato. Como na música “Nem sempre 

se pode ser Deus”, de autoria da banda de rock brasileiro Titãs, “não é que eu vou fazer 

melhor, eu vou fazer pior”.  

 Junto com uma caricatura sempre aparece consigo a pergunta que chega a soar 

infantil: advinha quem é? Neste jogo está o lúdico e justamente a suspensão do 

cotidiano. Somado ao objeto aqui investigado, está a sisudez a que geralmente a 

filosofia é associada. Assim como a arte burguesa acima descrita, a filosofia traz 

consigo uma áurea de não acesso. A caricatura joga por terra toda essa sobriedade e traz 

à baila o humano, o demasiado humano ensejado por Nietzsche. 

 Tal relação acima foi descrita de forma bastante didática por Luiz Guilherme 

Sodré Teixeira: 

Ao contrário da culinária, cujo excesso entre as partes compromete o 

paladar, na caricatura ele é o condimento cuja pitada a mais realça o 

sabor da receita original. Confeitado por uma relação de 

dissemelhança, exterior ao sujeito, mas conforme a originalidade de 

suas formas, o excesso afasta e, em seguida, aproxima e o devolve a si 

mesmo (TEIXEIRA, 2005, p.98). 

 

Ainda de acordo com Teixeira “a caricatura é um discurso sem razão, porque 

desarruma” (TEIXEIRA, 2005,, p.94). Nesse sentido, a caricatura residiria bem próxima 

da filosofia, pois a mesma também é rica em desarrumar, ressignificar e trocar as 

correlações a que estamos habituados. 

 

 

3.  Pensando bem: um estudo de caso 

 

 Segundo Eric Hobsbawm, vivemos hoje em um “mundo de impressões 

sensoriais e sentimentos” (HOBSBAWM, 2013, p.36). A abundância de imagens que 

nos chegam todos os dias ronda a casa dos milhares. Sendo que tais imagens em sua 

maioria configuram como publicidade. 



 Exatamente em tal batalha de ideias se inscreve a ideia da realização da 

exposição com caricaturas de filósofos. No sentido de desacelerar o cotidiano e 

problematizar a realidade, trazendo consigo uma tentativa de reflexão. Afinal, como 

aponta Luiz Guilherme Sodré Teixeira, o gênero da caricatura se definiria como “o riso 

pela reflexão” (TEIXEIRA, 2005, p.98).  

 As artes por ora apresentadas fogem do conceito artístico presente na antiga 

sociedade burguesa. Ao se apossar dos pátios, exposta às intempéries do tempo, foge 

dos lugares clássicos destinados a peças de arte, como museus e galerias.  

 Mais uma vez quem nos auxilia a compreender essa empreitada é Hobsbawm: 

A velha sociedade burguesa foi a era do separatismo nas artes e na alta 

cultura. Como a religião anteriormente, a arte era “algo mais elevado”, 

ou um passo na direção de algo mais elevado: ou seja, da cultura. A 

fruição da arte conduzia ao aperfeiçoamento espiritual e era uma 

espécie de devoção, fosse particular, como a leitura, fosse pública, no 

teatro, na sala de concertos, no museu, ou em sítios reconhecidos da 

cultura mundial, como a Pirâmides ou o Panteão. Distinguia-se 

claramente da vida diária e da simples diversão (...) (HOBSBAWM, 

2013, p.37). 

 

Na academia o suporte textual é predominante, hegemônico. Luiz Guilherme 

Sodré Teixeira denomina tal comportamento como uma “textolatria”. A opção por 

trabalhar um conjunto de imagens vai em uma direção de complementaridade ao texto 

do rol de pensadores elencados, como uma ferramenta adicional, inclusiva.  

A busca se dá por trabalhar os elementos visuais. Stéphan Huchet, ao apresentar 

a teoria semiológica dos “agenciamentos linguagéticos” de Louis Marin, posiciona tais 

elementos com exatidão: “Por ‘linguagético’, entende-se a articulação dos signos em 

significantes visuais e significantes verbais e discursos implícitos que, em última 

instância, constituem o sentido da imagem” (HUCHET, 2010, p.9).  

Para além das caricaturas objetos das exposições, em sala de aula outros 

instrumentos também são recrutados. Tais usos ampliam ainda mais a percepção, para 

além do visual, como músicas e vídeos. Assim, todo o arcabouço sensorial dos discente 

é explorado, permitindo que os mesmos tenham uma experiência sinestésica, 

abrangendo e ampliando a sua gama de sensibilidades. O registro e mesmo a 



memorização do conteúdo são facilitados desta maneira, sendo recorrente a explanação 

verbal dos alunos de que se aproximaram da matéria ao se sentirem envolvidos em tais 

discursos. 

Como exemplo do comportamento sinestésico dos frequentadores das 

exposições, pode ser citada uma aluna que perguntou na abertura da primeira mostra no 

Campus de Campos dos Goytacazes da Universidade Federal Fluminense, se poderia 

tocar os desenhos.  

Geralmente em exposições tradicionais é vedado o tocar nas obras. Ali, ao 

contrário, foi incentivado. Afinal, ao querer tocar, a discente desejava ampliar aquela 

experiência. Mesmo sendo uma reprodução digitalizada e depois impressa pelo autor, 

todas as texturas presentes no traço ganham contornos vivos. 

Didi-Huberman ao discorrer sobre a obra de James Joyce invoca esse sentimento 

de querer tocar os corpos, mesmo que no caso em questão acima sejam corpos 

desenhados:  

É que a visão se choca sempre com o inelutável volume dos corpos 

humanos. In bodies,escreve Joyce, sugerindo já que os corpos, esses 

objetos primeiros de todo conhecimento e de toda visibilidade, são 

coisas a tocar, a acariciar (DIDI-HUBERMAN, 2010, p.30). 

James Joyce afirma através de um paradoxo: “fechemos os olhos para ver” 

(JOYCE, James,1966, p. 43, apud DIDI-HUBERMAN, 2010, p.30). E defende que a 

experiência do enxergar só é possível através do tocar. A aluna, mesmo sem saber, 

estava apenas expandindo a sua visão dos pensadores, que praticamente de forma 

invariável estão representados de olhos fechados. Como na metáfora bíblica da epístola 

aos Coríntios: “As coisas que vemos agora estão aqui hoje e amanhã se foram. Mas as 

coisas que não podemos ver agora vão durar para sempre”. 

Exemplos de tal concepção não faltam. Como nas frases: o essencial seria 

invisível aos olhos, de Antoine de  Saint-Exaupéry; ou do pintor abstrato Ad Reinhardt 

que destacou que a visão em arte, é a não visão. Por último, Didi-Huberman, que 

defende que as evidências somente seriam visíveis de olhos fechados. 

 A exposição foi realizada sempre nos pátios, priorizando espaços abertos em 

detrimento dos fechados, como a sala de aula. O objetivo era evitar o espaço onde já 



estão demarcadas as figuras de hierarquia de professor e aluno. Como no exemplo 

apresentado em uma obra zen-budista: “(...) o mestre volta a ser discípulo” 

(HERRIGEL, 2004, p.17).    

 Na maior parte das vezes aqueles que estão observando os desenhos ignoram a 

presença do autor entre eles, o que acaba por naturalizar os comentários.  

A dimensão buscada remete à pedagogia de Paulo Freire – aliás, um dos 

caricaturados – onde:   

Não há docência sem discência, as duas se explicam e seus sujeitos, 

apesar das diferenças que os conotam, não se reduzem à condição de 

objeto, um do outro. Quem ensina aprende ao ensinar e quem aprende 

ensina ao aprender (FREIRE, 1996, p.12). 

 

 No tocante à montagem da exposição, feita pelo próprio autor momentos antes 

de cada abertura, não existe uma ordem pré-definida na disposição das figuras. O único 

critério vagamente adotado, pois é quebrado em algumas circunstâncias, é o histórico, 

partindo dos mais antigos, como os gregos, para dar lugar aos mais novos, chegando à 

contemporaneidade. 

 Novos arranjos também foram explorados, tendo novas imagens sendo 

acrescentadas em eventos subsequentes. Algumas imagens, por exemplo, foram 

realizadas especialmente para o evento na cidade de Nova Friburgo. Nesta última 

ocasião até mesmo o formato foi ampliado, saltando do papel A-3 (29,7 X 42,00 cm) 

para o A-2 (42,00 X 59,4 cm). Assim como o tipo de papel, onde o couché deu lugar ao 

papel fotográfico. A única regra era a experimentação contínua. 

 A disposição da exposição não tem início ou término. Apesar de estar 

apresentada em uma linha de nylon em forma de varal, não tem ordem linear, sendo 

trocada a disposição das imagens a cada montagem.  

 A mostra seria como um rizoma nos dizeres de Deleuze e Guattari: 

O rizoma nele mesmo tem formas muito diversas, desde sua extensão 

superficial ramificada em todos os sentidos até suas concreções em 

bulbos e tubérculos. Há rizoma quando os ratos deslizam uns sobre os 

outros. Há o melhor e o pior no rizoma: a batata e a grama, a erva 

daninha. (...) Um rizoma não cessaria de conectar cadeias semióticas, 



organizações de poder, ocorrências que remetem às artes, às ciências, 

às lutas sociais. (DELEUZE & GUTTTARI, 2009, p.15). 

 

Os autores defendem a perspectiva do rizoma em oposição a ideia tradicional do 

conhecimento em forma de árvore. A árvore do saber pode ser exemplificada por meio 

da figura em anexo do cartaz de um curso de filosofia onde os autores estão dispostos 

nas folhas, cada qual em seu galho, partindo de uma raiz (Figura 1). A oposição à ideia 

da árvore surge em Deleuze e Guattari por oposição à ideia da hierarquização e 

separação implícitas no diagrama da árvore. 

A ideia central da exposição segue a concepção rizomática ao não tocar em 

absolutamente nada, apenas um simples e transparente fio de Nylon aliado a obtusos 

pregadores de roupa fazem o serviço de suporte. Não existem paredes, como nas 

galerias, permitindo que as caricaturas voassem ao sabor do vento.  

O nomadismo é outra categoria que também pode ser explorada. Afinal, o devir 

da mostra era circular. Não se ater em um lugar único, nem por longos períodos. No 

máximo dois dias eram o suficiente, até as pranchas fincarem pouso em outras 

cercanias.  

A ideia era incentivar o nomadismo no lugar do sedentarismo. Cultivar 

movimentos.  

 Alguns blocos da exposição quebram a concepção cronológica, como, por 

exemplo, o de pensadores brasileiros, que conta com o antropólogo Darcy Ribeiro e o 

sociólogo Herbert de Sousa, o Betinho. Assim como o bloco de autores marxistas, onde 

constam Vladimir Lênin e Leon Trótski e o próprio Karl Marx. Ainda existem híbridos, 

como Jean Paul Sartre, que desfilam livremente entre as figuras.  

 Porém, em vez de existirem quebras proporcionadas pelos blocos, o que existe é 

uma complementaridade, uma continuidade no descontínuo, como expresso na obra Mil 

Platôs: “Princípios de conexão e heterogeneidade: qualquer ponto de um rizoma pode 

ser conectado a qualquer outro e deve sê-lo” (DELEUZE & GUATTARI, 2009, p.15). 

 A proposta é descontruir eventuais hierarquias, buscar uma totalidade no interior 

da fragmentação. Autores que poderiam ser considerados menores, como os brasileiros, 

estão literalmente no mesmo nível de vultos da mais longa tradição europeia.  



 Sem ter um início ou um fim pré-determinado, geralmente as pessoas iniciavam 

sua “visitação” pelo meio da mostra, ainda com certa timidez, como que pedindo uma 

permissão para a visualização. Nos dizeres dos autores de “Mil Platôs”:”Não é fácil 

perceber as coisas pelo meio, e não de cima para baixo, da esquerda para a direita ou 

inversamente: tentem e verão que tudo muda” (DELEUZE & GUATTARI, 2009, p35). 

 A partir do meio, não pelos cantos, como convencionalmente. A busca seria por 

uma terceira margem do rio: “riacho sem início nem fim, que rói suas duas margens e 

adquire velocidade no meio” (DELEUZE & GUATTARI, 2009, p37). 

 

Geralmente as pessoas ao chegarem próximas das pranchas se identificam com 

as personalidades que já conhecem, ou melhor, se identificam. Marxistas, por exemplo, 

se aproximam rapidamente dos pensadores que apreciam e alguns chegam a criticar o 

fato dos mesmos não configurarem em primeiro lugar. Outro comportamento nesse 

sentido – e com justa razão – são os de mulheres que sentem falta de figuras femininas 

na mostra.  

Esse comportamento, o da afinidade, não pode ser julgado, afinal a própria 

escolha por parte do autor ao selecionar os caricaturados foi justamente a da 

identificação. Seria o campo análogo ao título do livro “Afinidades seletivas”, de Perry 

Anderson, onde o historiador tece ao longo dos capítulos comentários acerca das obras 

de pessoas com as quais contraiu afeto e selecionou para compor a obra. Não somente 

no sentido de carinho, mas de ter sido afetado, atingido. 

 O título do livro mencionado faz alusão a outro quase homônimo, “Afinidades 

eletivas”, de Goethe. O interessante é que ao contrário do princípio da química citado 

pelo literato, onde elementos da química agregados se separam para serem atraídos por 

outros, por sua própria natureza constitutiva, o nome da obra de Anderson dá margem à 

escolha, pois seriam afinidades escolhidas, seletivas. 

 Segundo Teixeira, que também reconhece essa relação de afetividade, a 

caricatura seria “(...) favorável aos sujeitos que reproduz e, exceto quando inserida 

numa charge, seu traço, desprovido de agressividade, homenageia aqueles cuja 

anatomia distorce” (TEIXEIRA, 2005, p.98). 



Retomando o campo das impressões causado pela exposição, em grande parte 

das vezes o ato inicial, da chegada, remete à questão fundamental da atitude filosófica 

de acordo com Marilena Chauí, o ato de perguntar (CHAUÍ, 2003).  

A pergunta traz consigo o germe da dúvida, elemento fundamental da filosofia. 

O próprio título das exposições “Pensando bem”, dialoga com essa temática. Carregado 

de duplo sentido, remete tanto a uma ordem positiva, a do pensar bem, quanto a uma 

digressão que faz menção à expressão corriqueira da dúvida, do recuar.  

Ainda segundo Chauí a atitude filosófica se caracterizaria pela atitude de tomar 

distância da vida cotidiana. Um dos objetivos da exposição “Pensando bem” seria 

realizar a quebra do dia-a-dia, levando um pouco de arte para o meio das atribulações e 

da correria.  

 

 

3. Considerações Finais 

 

 

 O leque de considerações expostos se constituem ainda como uma primeira 

aproximação do tema. Não são conclusivos e ainda estão em processo aberto. A ideia 

foi justamente poder experimentar ao longo da realização das exposições o impacto 

naqueles que a assistiram e eventuais contribuições para a prática de ensino.  

 A cada montagem existiram novas reflexões e até mesmo discussão de tais 

questões junto aos alunos da disciplina “Arte, cultura e poder”, ofertada ao longo do 

primeiro semestre de 2015.  

 A ideia, como relatado, surgiu por acaso através do convite para um Festival de 

Cultura e que foi entremeada pelo contexto específico de uma greve na Universidade, 

acabou por gerar o conjunto de ideias apresentadas ao longo deste trabalho e que tem 

em seu devir nômade a possibilidade e o desejo de serem transformadas em livro que 

faculte aos professores utilizar esse rol de questões em sala de aula. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo: 

 

Figura 1 – Cartaz de divulgação de curso de Filosofia com o modelo da árvore. 

Crédito:autor 

 

 

 

 

 

 



Figura 2 – Cartaz da exposição no campus da UFF/Nova Friburgo. 

 

 

 

 



 

Figura 3 – Sarau Campus UFF/Gragoatá, Niterói.Crédito: Luiz Fernando Nabuco 

 

 

 

 

 



Figura 4 – Sarau Campus UFF/Gragoatá, Niterói.Crédito: Luiz Fernando Nabuco 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Figura 5 – Pátio do Instituto da UFF/Campos dos Goytacazes. Crédito: autor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Figura 6 - Pátio do Instituto da UFF/Campos dos Goytacazes. Crédito: autor. 

 

 

 

 



Figura 7 - Pátio do Instituto da UFF/Campos dos Goytacazes. Crédito: autor.	

 

 

 

 



Figura 8 – Campus UFF/Nova Friburgo, durante o 2º Encontro dos Campi fora da sede. 
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