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Pawlo Cidade, pedagogo e pós-graduado em
Metodologia da Educação Ambiental e Sanitária; dramaturgo, diretor
e ator de teatro; membro
da Academia de Letras de
Ilhéus, Ex-presidente do
Colegiado Setorial de Teatro da Bahia e do Conselho Municipal de Cultura
de Ilhéus;Especialista em Projetos Culturais e Gestão
Cultural pela Fundação Getúlio Vargas e Ministério da
Cultura. É atualmente diretor artístico da Comunidade
Tia Marita e modelador de projetos da Secretaria Municipal do Turismo de Ilhéus. Como diretor e dramaturgo
montou 30 espetáculos de teatro, tendo recebido diversos prêmios, entre eles a montagem da peça Cangaço;
Escreveu semanalmente durante seis anos para o Diário
de Ilhéus sobre políticas públicas de cultura, cidadania,
memória e teatro. É autor de Mistério Na Lama Negra, O
Santo de Mármore, A Casa de Santinha, O Menino que
sonhava com dragões, O Tesouro Perdido das Terras do
Sem Fim, Ecoteatro, Berlinda, entre outros.

pior coisa do mundo é fazer algo de
que você não gosta. E era justamente o que eu ia fazer naquela noite de
inverno, no primeiro dia do curso de Ecoteatro que o Departamento de Letras e Artes estava promovendo. Eu tinha motivos
de sobra para estar tão furiosa com minha
atitude. Primeiro, o curso era obrigatório.
Valia crédito para a disciplina de Educação Ambiental. Segundo, eu detestava
tudo que se referisse a ecologia. Eu
achava uma grande asneira defender a vida do lobo guará, enquanto centenas
de crianças morriam de
diarreia nas favelas das grandes cidades ou ainda saber que
aqueles que defendem o meio
ambiente são pessoas que não
necessitam trabalhar para sobreviver, são alienadas, pensam de modo romântico e
acreditam que a natureza
humana é intrinsecamente
“boa”. Boa, uma ova!
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Acredito que muitos outros livros com tanta sensibilidade e perspicácia precisam ser escritos para que se
consiga os binômios desejados pelo autor: ciência-arte
ou arte-ciência; professor-sensibilizador ou sensibilizador-professor. A civilização ocidental não consegue
estabelecer binômios em que os pólos parecem ter
uma forte oposição. Esta é uma das grandes razões
do fracasso da civilização ocidental no que se refere
à condição humana. Sempre se compreendeu que
o homem tinha como tarefa dominar a natureza e
que ele era superior aos demais seres.
Hoje, o movimento que poderia ter como título
“Até Mais Verde”, o mesmo usado para intitular sua obra, começa a ganhar força, não apenas
porque o homem do ocidente mudou sua mentalidade, ele apenas percebeu que se não for
iniciada uma intensa conscientização acerca
do meio ambiente e de seu papel no equilíbrio
total do mundo, tudo sucumbirá.
Desse modo, Pawlo, usando a interface ciência-arte, vem contribuir para que a escola,
lócus privilegiado de qualquer processo de
mudança, disponha de recursos para conquistar os alunos e acima de tudo que o faça
com prazer, ludicidade e afeto.
Parabéns, Pawlo, por mais esta contribuição ao
mundo arte-ciência, e acima de tudo, porque movido pela
preocupação de que nossas escolas sejam cada vez mais o
lugar onde se vai aprender a ser humano, demasiadamente humano, como dizia Nietzsche em uma das suas inúmeras obras sobre o homem ocidental, cercado pela mentira
e hipocrisia, mas ávido de ser humano sem muletas.
Dinalva Melo do Nascimento

Universidade Estadual de Santa Cruz
GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA
J AQUES W AGNER – G OVERNADOR
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
O SVALDO B ARRETO F ILHO – S ECRETÁRIO
UNIVERSIDADE ESTADUAL DE SANTA CRUZ
A DÉLIA M ARIA C ARVALHO DE M ELO P INHEIRO - R EITORA
E VANDRO S ENA F REIRE – V ICE -R EITOR
Diretora da Editus
RITA VIRGINIA ALVES SANTOS ARGOLLO
Conselho Editorial:
Rita Virginia Alves Santos Argollo – Presidente
Andréa de Azevedo Morégula
André Luiz Rosa Ribeiro
Adriana dos Santos Reis Lemos
Dorival de Freitas
Evandro Sena Freire
Francisco Mendes Costa
José Montival Alencar Júnior
Lurdes Bertol Rocha
Maria Laura de Oliveira Gomes
Marileide dos Santos de Oliveira
Raimunda Alves Moreira de Assis
Roseanne Montargil Rocha
Silvia Maria Santos Carvalho

2ªª Ediçãão

Ilhéu
us - Bahiaa

2015
5

Copyright ©2003 by Pawlo Cidade
2ª Edição - 2015
Direitos desta edição reservados à
EDITUS – EDITORA DA UESC
A reprodução não autorizada desta publicação, por qualquer meio,
seja total ou parcial, constitui violação da Lei nº 9.610/98.
Depósito legal na Biblioteca Nacional,
conforme Lei nº 10.994, de 14 de dezembro de 2004.

PROJETO GRÁFICO
Álvaro Coelho
REVISÃO
Genebaldo Pinto Ribeiro
Maria Luiza Nora
Paulo Roberto Alves dos Santos
Roberto Santos de Carvalho
ILUSTRAÇÕES MIOLO

ILUSTRAÇÕES CAPA
By zhaolifang/Vecteezy.com
FOTOGRAFIA DO AUTOR
Thiago Pereira
Dados Internacionais de Catalogação na Publicação (CIP)

C568

Cidade, Pawlo.
Até mais verde / Pawlo Cidade. – 2. ed. – Ilhéus, BA:
Editus, 2015.
64 p. : Il.
ISBN 978-85-7455-380-1

1. Romance brasileiro. 2. Literatura brasileira. 3. Ecologia. I. Título.
CDD 869.93
EDITUS – EDITORA DA UESC
Universidade Estadual de Santa Cruz
Rodovia Jorge Amado, km 16 - 45662-900 - Ilhéus, Bahia, Brasil
Tel.: (73) 3680-5028
www.uesc.br/editora
editus@uesc.br
EDITORA FILIADA À

“O comportamento harmonioso das
pessoas com os animais, com o mundo do
verde, o mundo das águas, com os minerais, as aves, a cultura e com a história...
esse comportamento ainda é um sonho.”
Soane Nazaré de Andrade
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