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O QUE É O SPATIUM? 

É um projeto de extensão que surgiu com a intenção de integrar cultura e 

conhecimento científico no espaço escolar. A palavra spatium vem do 

latim e significa “lugar onde as coisas acontecem”, representando a ideia 

de que o espaço acadêmico deve permitir a produção e a promoção da 

arte e da cultura. 

 

Ações do Spatium: 

O que nós já fizemos? 

Produção e apresentação artística nos seguintes eventos:  

• Conferência: Diversidade e Formação do Profissional de 

Psicologia (30 e 31 de agosto); 

• Palestra de Prevenção ao Suicídio - Setembro Amarelo (18 de 

setembro); 

• Estudo de Caso (29 de setembro); 

• Debate sobre Misoginia, Preconceito e Machismo (29 de 

setembro). 

Quais serão nossas próximas ações? 

Até o final do ano letivo pretendemos: 

• Realizar a identificação e registro dos funcionários, estudantes e 

professores que se interessam e/ou desenvolvem alguma atividade 

artística; 

• Organizar a agenda de apresentações e da mostra cultural nos 

espaços institucionais; 

• Promover um evento cultural com artistas de rua. 

 

 

“E quando o nó cegar, deixa desatar em nós. Solta a 

prosa presa, a Luz acesa. 

Lá se dorme um Sol em mim menor”.  

Pena, O Teatro Mágico 

EDITORIAL 

O projeto Spatium é 

desenvolvido por estudantes 

do curso de Psicologia da 

Faculdade Guairacá, que se 

reúnem em discussões e 

apresentações artísticas, 

fomentando a produção, 

difusão e apreciação das 

artes no ambiente 

acadêmico. 

As reuniões acontecem 

semanalmente no Laboratório 

de Criatividade e são 

coordenadas pelo Prof. Ms. 

Antonio Alexandre Pereira Jr. 

 

  

 

O Teatro Mágico 
https://goo.gl/WukKf4 



O ARTISTA E SUA OBRA 

A obra escolhida para essa edição é do artista plástico brasileiro Marcos 

Andruchak, considerado um dos maiores exemplos da arte 

contemporânea brasileira. Natural de Capanema-PR e atualmente 

morando em Natal (RN), Marcos é artista plástico muralista e professor 

do Departamento de Artes da UFRN. 

O estilo de Andruchak é forte e inspirador. Seus traços são facilmente 

percebidos, pois quebram a rotina cinza e carrancuda do espaço urbano 

fazendo prédios e muros de enormes telas ao ar livre. As cores aplicadas 

são, na maioria das telas, em tons alegres e quentes. 

Seu trabalho é mais conhecido como geometricismo, arte cuja 

característica principal resume-se em linhas sempre geometrizadas e 

controladas, formando traços onde a excelência das curvas e retas tende à 

exatidão matemática. A construção e o equilíbrio também são elementos 

desse estilo e todo o trabalho gráfico é feito a partir de uma avaliação 

visual das formas. 

Sua pintura busca mostrar o imaginário de situações reais, surreais ou 

abstratas, procurando sempre um estilo único, próprio, inspirado em 

tudo que considera atraente, desde pinturas, texturas, rabiscos e o estudo 

das cores que melhor se apliquem a cada grafismo que produz. 

Texto extraído do site O Universo das Artes.  

https://goo.gl/yeDbDk 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Arte e Cultura – 2008 Marcos Alberto Andruchak 
https://goo.gl/LbWmKf 
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EQUIPE SPATIUM E NOSSAS PARTICIPAÇÕES 

I Conferência ‘Diversidade e formação do psicólogo em Guarapuava’, que marcou os 

10 anos do curso de Psicologia da Guairacá. Destaque para a participação do 

acadêmico Conrado Lacerda Pereira, que apresentou o poema ‘Pluralidade de gênero’, 

e da acadêmica Keila Fernandes, com a música ‘De toda cor’. 



PLURALIDADE	DE	GÊNERO	 

Bráulio Bessa 

 

Será mesmo que o respeito anda mesmo em desuso, 

pra mim soa tão confuso, essa tão necessidade,  

de alguém que é diferente, enfrentar um mar de gente,  

lutando por igualdade, e talvez essa igualdade, essa tal pluralidade, 

seja a mais pura vontade de viver a liberdade, de ser só o que se é, 

de ser homem, de ser mulher, de ser quem você quiser, 

de ser alguém de verdade. 

 

Seja trans seja transparente, seja simplesmente gente, 

mesmo que alguém lhe julgue diferente, mesmo que você mesmo se julgue diferente, 

eu reforço, seja gente, urgente. 

 

Há quem nasceu pra julgar, há quem nasceu pra amar. 

E é tão simples entender de qual lado a gente tá! 

Do lado certo meu povo, o lado certo é amar, 

amar para respeitar, amar para tolerar, 

amar para compreender que ninguém tem o dever de ser igual a você, 

apenas seja, enfrente essa peleja. 

 

Contra uma sociedade que se acha no direito de lhe julgar por maldade. 

Seja de verdade, a'inal da sua alma do seu corpo e da sua identidade é você e só você que possui autoridade. 
 
 

DE TODA COR 

Passarinho de toda cor 
Gente de toda cor 
Amarelo, rosa e azul 
Me aceita como eu sou 

Passarinho de toda cor 
Gente de toda cor 
Amarelo, rosa e azul 
Me aceita como eu sou 

Eu sou amarelo claro 
Sou meio errado 
Pra lidar com amor 
No mundo tem tantas cores 
Sao tantos sabores 
Me aceita como eu sou 

Passarinho de toda cor 
Gente de toda cor 
Amarelo, rosa e azul 
Me aceita como eu sou 

Eu sou ciumento, quente, 
friorento 
Mudo de opinião 
Você é a rosa certa 
Bonita e esperta 
Segura na minha mão 

Passarinho de toda cor 
Gente de toda cor 
Amarelo, rosa e azul 
Me aceita como eu sou 

Que o mundo é sortido 
Toda vida soube 
Quantas vezes 
Quantos versos de mim em 
minha’alma houve 
Árvore, tronco, maré, tufão, 
capim, madrugada, aurora, sol a 
pino e poente 
Tudo carrega seus tons, seu 
carmim 
O vício, o hábito, o monge 
O que dentro de nós se esconde 
O amor 
O amor 
A gente é que é pequeno 
E a estrelinha é que é grande 
Só que ela tá bem longe 
Sei quase nada meu Senhor 
Só que sou pétala, espinho, flor 
Só que sou fogo, cheiro, tato, 
platéia e ator 
Água, terra, calmaria e fervor 
Sou homem, mulher 
Igual e diferente de fato 
Sou mamífero, sortudo, sortido, 
mutante, colorido, 
surpreendente, medroso e 

estupefato 
Sou ser humano, sou inexato 

Passarinho de toda cor 
Gente de toda cor 
Amarelo, rosa e azul 
Me aceita com eu sou 

Eu sou amarelo claro 
Sou meio errado pra lhe dar com 
amor 
No mundo tem tantas cores 
São tantos sabores 
Me aceita como eu sou 

Passarinho de toda cor 
Gente de toda cor 
Amarelo, rosa e azul 
Me aceita como eu sou 

Eu sou ciumento, quente, 
friorento, mudo de opinião 
Você é a rosa certa, bonita e 
esperta 
Segura na minha mão 

Passarinho de toda cor 
Gente de toda cor 
Amarelo, rosa e azul 
Me aceita como eu sou 
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O Colegiado de Psicologia, por meio do projeto 

Spatium, promoveu no dia 29 de setembro uma noite 
cultural a fim de discutir sobre misoginia, machismo e 
preconceito.  

As discussões tiveram como ponto de partida a 
apresentação do curta metragem brasileiro ‘Libido’, que 
retrata a história de uma marionete humana desejada por 
dois homens. Na ocasião, destacou-se a relação 
desumanizada como a ‘marionete humana’ é tratada pelos 
homens que brigam violentamente por sua posse. A 
violência também foi retratada em sua face simbólica pois, 
embora manifestando o desejo pela marionete humana, 
esses homens estabelecem uma relação de subordinação 
com a marionete. Essa relação foi associada ao processo de 
naturalização das relações de poder que se estabelecem nas 
sociedades contemporâneas. 

 

 
Além do curta, a professora Priscila Ferreira 

Fortini apresentou dados estatísticos sobre violência em 
questão de gênero. A ativista Mariana Silva ainda fez 
reflexões sobre a questão do preconceito que as minorias 
mantêm e reproduzem sem perceber.  

Os alunos do Spatium, além de coordenarem o 
debate, também apresentaram a música Geni e o Zepilim do 

Chico Buarque. O professor Antonio Alexandre Pereira 

Junior, coordenador do projeto, destacou o contexto que a 

história contada na música retrata e a importância do estilo 

musical. A música faz parte de uma ópera moderna que 

retrata a sociedade carioca no fim da primeira metade do 

século XX. Apesar de produzida há mais de 40 anos, a 

música ainda contribui para a denúncia das atrocidades 

sociais e para que a arte cumpra uma de suas funções 

fundamentais que é o de promover o debate social. 

 

Setembro é o mês de combate ao suicídio. Em alusão à campanha de nível mundial, a Faculdade Guairacá promoveu no dia 25 de setembro 

palestra voltada para a comunidade acadêmica com o Dr. José Cleber Feliciano Ferreira, a fim de discutir o assunto e divulgar ações preventivas. 

A Spatium esteve presente. 

A música ‘Como uma onda’, de Lulu Santos, foi apresentada pela Spatium no dia 29 de setembro durante o estudo de caso sobre a integralidade 

no olhar ao outro. Na ocasião, o acadêmico Mario Lucas de Faria fez uma analogia entre o trabalho de músicos e o trabalho realizado por uma 

equipe de profissionais de saúde.  


