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Revista Hall CEART

Um hall é pulsante. Ele liga diversos ambientes e é por meio dele que as pessoas vão de um lugar 
a outro. E essa á a nossa proposta com esta publicação: atravessar corredores para conferir as 
produções desse pessoal talentoso que compõe o CEART, levando ao público um pouco das 
ideias desses atores, músicos, estilistas, designers... enfim, artistas que são a alma do nosso centro 
acadêmico.

Para começar, confira a entrevista com o designer Rico Lins que esteve na UDESC durante a Semana 
Projetual de Design no ano passado. Na conversa, ele fala, entre outras coisas, sobre o panorama do 
Design Gráfico no Brasil. E se você acha que a representação humana deve sempre ser realista no 
teatro, confira o artigo do professor de Artes Cênicas, Edélcio Mostaço. Ele conta que isso vale para 
o cinema e para a tevê, mas que no teatro não é bem assim. O professor diz que a graça da arte é 
que ela pode aumentar, reduzir, deslocar, satirizar ou substituir as coisas reais, dando-lhes, assim, um 
novo viés. Já a professora Anita Prado Koneski, em seu artigo, destaca que a obra de arte não tem 
a intenção de nos proporcionar certezas e que esse é o primeiro passo para tentar entendê-la. Além 
dos textos e entrevistas, essa edição da HALL traz novidades que nos enchem de orgulho.Você sabia 
que o curso de Moda da UDESC foi eleito o melhor do país pelo Guia do Estudante? A professora 
Maristela Amorim conta mais sobre a trajetória do curso em seu artigo.

Outra notícia que não dá para passar em branco. Em abril, o CEART teve a honra de receber o 
empresário Italiano Elio Fiorucci e, na ocasião, os alunos da moda tiveram a oportunidade de trabalhar 
lado a lado com o estilista que é considerado um ícone fashion. E mais uma novidade: o Quarteto 
Brasileiro de Violões, integrado pelo professor de Música da UDESC, Luiz Mantovani, ganhou, no 
ano passado, o Grammy Latino de melhor álbum de música clássica. Nesta edição, Mantovani revela 

Foto: Camila Meyer
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um pouco da história e dos projetos do grupo. A HALL 
também traz entrevistas com vários egressos, de todos 
os cursos do CEART. E podemos adiantar que eles se 
deram super bem nos seus respectivos ramos. Outro texto 
que vale a pena ler com atenção é o artigo da jornalista 
Laís Campos Moser que, em seu artigo, discorre um 
pouco sobre o significado e a importância da assessoria 
de imprensa para as empresas, sejam elas públicas ou 
privadas.

Isso não é nem metade de tudo que tem nas próximas 
páginas... tem dicas, fotos, livros e muito mais. Sendo 
assim, aproveitem a revista e, depois, mandem os seus 
pitacos. Eles são importantes e serão bem-vindos.

Futuros Pitacos
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Por onde andam os 
egressos do CEART?
Será que o pessoal do CEART consegue trabalhar na área depois de formado? 
Há campo de mercado para os artistas? Pensando em responder a estas questões, 
realizamos diversas entrevistas com egressos e o resultado foi publicado na primeira 
edição da Revista Hall. Os leitores gostaram e pediram bis. Assim, na segunda edição, 
estamos dando sequência à seção “Por onde andam os egressos do CEART?”

Milena em cena do curta-
metragem Angelo O Coveiro. 
Foto: Cristiano Prim.

Milena Moraes – Artes Cênicas 
Por Natália Izidoro, do Núcleo de Comunicação do CEART 
 
Formada em 2005, a artista Milena Moraes acumula em seu portfólio diversos trabalhos em 
teatro e cinema, além de atuar em campanhas publicitárias e institucionais. A atriz e produtora 
cultural é sócia de La Vaca Productora de Arte – empresa administrada em parceria com  
Renato Turnes e Márcia Nunes, também egressos do curso de Artes Cênicas do CEART.

Com a abertura da produtora em 2011, os trabalhos antes produzidos individualmente pelos 
sócios passaram a ser feitos pela nova empresa. É o caso do espetáculo Mi Muñequita, que 
realizou turnês por todo o país em 2010. O Projeto #RiAlto, idealizado por Milena, também foi 
absorvido pela produtora e, agora promove espetáculos e shows de humor como #RiAlto: Get 
Up, Stand Up Night!, As Bunita, Só Tudo Isso!, D.R. [discussão de relação] e Do Avesso.

no
   hall
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Milena atuou nos monólogos Uma Mulher Só, de 
Malcon Bauer, e Santa, de Gilbas Piva, ambos 
surgidos de disciplinas acadêmicas. Antes de se 
formar, já produzia fora do campus as temporadas dos 
espetáculos surgidos nas disciplinas nos quais atuava. 
Foi o caso do solo Uma Mulher Só, realizado sob 
orientação do professor André Carreira, que acabou 
sendo o tema do Trabalho de Conclusão de Curso – 
TCC da artista. “Tive uma ótima base e muito bons 
professores. Essa formação poderia ter acontecido por 
outros meios que não a academia e com professores 
que não fossem doutores, mas foi assim que se deu, e 
sou muito feliz por isso”, afirma.

De 2005 a 2010, Milena atuou como atriz, roteirista 
e produtora-assistente do humorístico Teatro de 
Quinta. Em 2010 integrou a equipe de produção do 
vídeo documental Ilha 70 e estreou seu solo de stand 
up comedy “Só Tudo Isso!”. No ano seguinte, criou 
o projeto Bohêmio Teatro Bar e estreou o programa 
humorístico Só Tudo Isso! Com Milena Moraes, exibido 
pela TVBV entre novembro e dezembro de 2011.

A artista ainda produziu a primeira edição da Semana 
#RiAlto, estreou Sas Duas, show que mistura música 
e humor com a cantora Renata Swoboda e o show de 
humor D.R. [discussão de relação], que coprotagoniza 
com o comediante WMarcão. Milena foi convidada 
do show de humor Senta Pra Rir, de Diogo Portugal 
e, em São Paulo, fez uma participação do Humor de 
Salto Alto, humorístico formado exclusivamente por 
comediantes mulheres.

Em 2012, Milena estreou o Do Avesso, solo de humor 
em que interpreta seis personagens em pouco mais 
de uma hora de apresentação. Além da produção do 
espetáculo, ela também assina o texto. A redação final 
também contou com a ajuda de Malcon Bauer. Já o 

show de comédia Cabaret #RiAlto reúne Daniel Olivetto 
(o Cômico), Graziela Meyer (a Mocinha), Malcon 
Bauer (o Galã) e Milena Moraes (a Diva). Juntos, eles 
conduzem o espetáculo assumindo diversos outros 
personagens e revelando entre um quadro e outro os 
bastidores do show. E no mesmo ano, a artista estreia 
Kassandra, solo contemplado com o Prêmio Funarte 
de Teatro Myriam Muniz 2011 de autoria do franco-
uruguaio Sergio Blanco e direção de Renato Turnes.

Andrea Eichenberger – Artes Visuais
Por Natália Izidoro, do Núcleo de Comunicação do CEART 
 

A egressa Andrea Eichenberger vive entre o Brasil e a 
França e atua em Paris como fotógrafa e pesquisadora, 
buscando sempre aliar artes e antropologia. Em 2011, 
sua tese de doutorado, que apresenta a vivência e 
a prática fotográfica de Andrea nos processos de 
revitalização cultural e de afirmação identitária dos 
índios Guarani de Biguaçu, foi aprovada na Université 
Paris VII – Paris Diderot com menção honrosa.

Andrea no Jardim de Tuilleries em Paris. Foto: Célia Antonacci.
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Gilson Lucas Bugs e Maria Fernanda
Pozza Silveira – Design
Entrevista de Natália Izidoro e texto de Bruna Silva, do Núcleo de 
Comunicação do CEART 
 

Em 2006, o administrador Gilson Bugs se formou 
em Design Gráfico no Centro de Artes da UDESC e, 
no ano seguinte, retornou a Pinhalzinho, sua cidade 
natal, para administrar as duas indústrias de portas da 
família: a Incomel e a Portas Bugs. Com o objetivo de 
modernizar as empresas, lançou na Incomel a marca 
de Kit Porta Pronta Plena Portas – um conceito mais 
prático de instalação de portas.

Também em 2006, a especialista em Edificações 
Maria Fernanda Pozza Silveira se formou em Design de 
Produto pela UDESC. Em 2007, mudou-se para Bento 
Gonçalves para fazer um curso de industrialização de 
móveis no Centro Tecnológico do Mobiliário. Foi através 
desse curso que ela começou a trabalhar no Núcleo 
de Projetos da CINEX, uma indústria de divisórias de 
ambiente de alumínio e vidro, onde permaneceu por 
dois anos, até se mudar para Pinhalzinho. 

“Durante a graduação em artes plásticas eu já 
vislumbrava a possibilidade de realizar estudos de 
pós-graduação no exterior. Meu centro de interesse 
era a fotografia e escolhi a França como país de 
destino”, explica. Depois de se formar, Andrea foi 
a Paris para iniciar um mestrado em antropologia. 
A migração entre as áreas se deu em razão da sua 
necessidade de amadurecer reflexões em torno da 
fotografia com conteúdo semântico, político, social, 
além do estético. 

Em seu percurso acadêmico, a artista procurou 
estabelecer relações entre forma e conteúdo, algo 
que considera fundamental na prática fotográfica. “A 
fotografia não é somente um modo de ver o mundo, 
mas é também um modo de questioná-lo e de se 
relacionar com ele. É, portanto, social e política”, 
defende. Para ela, é nesse sentido que se dá o 
cruzamento entre arte e antropologia. 

Durante suas pesquisas de campo, Andrea 
desenvolveu um projeto de análise de imagens com 
alunos que frequentavam a escola da aldeia que foi 
vinculado ao grupo Arte e Educação e acompanhado 
pela professora Sandra Ramalho e Oliveira. Também 
ministrou oficinas de fotografia e trabalhou em projetos 
vinculados a NAVI (Núcleo de Antropologia Audiovisual 
e Estudos da Imagem) da UFSC (Universidade Federal 
de Santa Catarina) e ao grupo de Antropologia e 
Fotografia da Université Paris Diderot.

Atualmente, é responsável pela organização de 
eventos da Association Anthropologie et Photographie 
da Université Paris Diderot. “Também venho me 
dedicando a projetos fotográficos pessoais, sendo que 
alguns são elaborados em parcerias de pesquisa e 
estudos com colegas no Brasil”, comenta. 

A fotógrafa desenvolve, ainda, um projeto sobre 
Florianópolis que acaba de ser premiado e será 
exposto em Paris, no congresso anual da Union des 
Photographes e na galeria Maison des Photographes. 
Ainda em 2012, ela pretende buscar recursos para 
expô-lo na capital catarinense. 

Para aliar suas áreas de atuação profissional, a artista 
está iniciando um estágio de pós-doutoramento em 
fotografia, na Université Paris 1 – Panthéon Sorbonne, 
sob a supervisão do Prof. Dr. Michel Poivert. “O 
pós-doutoramento me encaminhará a uma prática na 
área em que efetivamente gostaria de lecionar: a da 
fotografia”, afirma.

em foco
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A parceria entre Maria Fernanda e Gilson começou de 
forma bem curiosa. “Eu e o Gilson Bugs começamos 
a namorar somente na nossa formatura na UDESC, 
sendo que ele havia me dado trote no início da 
faculdade. Mesmo cada um indo para um lugar 
diferente após a graduação, continuamos juntos até 
que, em 2009, me mudei para Pinhalzinho e comecei 
a trabalhar com ele”. Com a chegada de Maria 
Fernanda, o casal voltou para a sala de aula e, em 
2011, concluíram a pós-graduação em Engenharia de 
Produção na UNOESC – Universidade do Oeste de 
Santa Catarina. 

Hoje, Gilson é diretor administrativo das empresas 
Plena Portas - Incomel e Portas Bugs e Maria Fernanda 
é designer e responsável pela direção do sistema de 
gestão da qualidade ISO 9001 das duas empresas. No 
final de 2011 a Plena Portas foi vencedora estadual do 
Prêmio MPE Brasil (Prêmio de Competitividade para 
Micro e Pequenas Empresas), posicionando-se entre 
as cinco pequenas indústrias do Brasil em excelência 
em gestão.

Além disso, Gilson ficou entre os cinco finalistas do 
Estado no Prêmio Destaque Jovem Empreendedor 
CEJESC SEBRAE. Ele conta que “o CEART me 
fez crescer muito como pessoa e, com certeza, 
influenciou de forma positiva a minha carreira”. Maria 
Fernanda diz que “a formação acadêmica me deu uma 
experiência de vida e educação única, me fazendo 
evoluir culturalmente. Me sinto feliz em poder interligar 
as minhas diferentes áreas de formação: o design, a 
construção civil e a produção em série”. 

Gilson também é diretor da ACIP (Associação 
Comercial e Industrial de Pinhalzinho) e coordena o 
Núcleo dos Jovens Empreendedores da organização. 
Maria Fernanda é coordenadora do Sistema de 

Gestão da Qualidade ISO 9001 e é a responsável pelo 
marketing e design das empresas (linha de produtos, 
fichas técnicas, desenvolvimento de catálogos, 
atualização do website e organização de estandes para 
exposição de feiras). 

Para concluir, Maria Fernanda adianta um plano 
para o futuro: “estamos trabalhando na unificação 
das duas empresas, iniciando com o processo de 
implementação do sistema de gestão da qualidade 
ISO 9001 também na Portas Bugs, aplicando o que foi 
iniciado na Plena Portas - Incomel. A ISO 9001 é um 
Norte para a organização de uma empresa, e aliado 
ao design, se torna uma ferramenta administrativa de 
excelência”.

Gilson e Maria Fernanda recebendo o Prêmio Competitividade para Micro 
e Pequenas Empresas (MPE), categoria indústria de Santa Catarina. 
Foto: Divulgação.

Jeanne-Emilie – Moda
Por Natália Izidoro, do Núcleo de Comunicação do CEART 
 

Quando terminou o curso de moda, Jeanne – Emilie 
mudou-se para Paris e fez o curso de aperfeiçoamento 
em Estilo e Modelagem da ESMOD Internacional, uma 
das mais tradicionais escolas de moda. Em seguida, 
iniciou um estágio na empresa Rayure para colocar em 
prática o que havia aprendido nos últimos anos. Ao 
lado das atividades ligadas à profissão, Emilie sempre 
procurou aliar trabalhos voluntários.
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Jeanne Emilie trabalhando na Jay Ahr, 
em Paris. Imagem do acervo da estilista.

em foco

Leandro Fortes – Música
Entrevista de Flavio Toassi Crispim, do Núcleo de Comunicação do CEART 
 

Compositor, guitarrista e violonista. Leandro Fortes apresenta um trabalho 
que traz características da música brasileira, sul-americana e jazz. Com 
o Quarteto Rio Vermelho, (ao lado de Rafael Calegari, Mauro Borghezan 
e Cristian Faig,) gravou dois CDs e um DVD e tem se apresentado em 
prestigiados festivais como “Floripa Instrumental”, “Oficina de Música de 
Curitiba” e “Cascavel Jazz Festival”.

“Depois de formada, percebi que a moda era um caminho muito rico 
em certos aspectos, porém não me completava. Aproveitei, então, esse 
momento de dúvida para realizar um sonho de infância: dedicar um pouco 
do meu tempo a outras pessoas”, conta. Por também querer conhecer outra 
cultura, Emilie foi ao Vietnã, onde permaneceu por nove meses. No início, 
dava aulas de inglês, desenho e costura para pessoas de uma comunidade 
carente do sul do país e depois trabalhou com crianças deficientes em 
orfanatos e hospitais.

Emilie considera a formação acadêmica na área da moda muito 
importante. “A UDESC fornece uma visão ampla das diferentes áreas 
de atuação. Além disso, quando temos professores e material didático, 
aprendemos técnicas que otimizam o trabalho, especialmente na costura 
e modelagem”, opina. Para a designer de moda, o curso também traz 
benefícios para o caráter humano porque permite desenvolver o rigor 
e a disciplina pessoal, além de propiciar a troca com outros universos 
criativos.

Após a experiência no Vietnã, Emilie voltou para Paris e hoje faz estágio 
na Jay Ahr, uma marca de prêt-à-porter feminino. “Não tenho planos fixos, 
mas penso em continuar na moda durante alguns anos, preferencialmente 
com uma carreira internacional, com atividades humanitárias em paralelo”. 
Futuramente, ela pretende desenvolver, em Florianópolis, um projeto 
que possa transmitir às pessoas o aspecto mais positivo da profissão. 
“Gostaria que, como eu, pessoas menos privilegiadas também pudessem 
ter a sorte de se expressar e viver através de suas próprias criações, de 
maneira autônoma e consciente”, conclui.
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Leandro Fortes em apresentação. Foto: Marcos Vinícius D’Elboux.

O interesse por música teve início quando tinha 8 anos 
de idade e por influência de seu pai. Ele conta que, na 
época, tocava basicamente rock e pop. Aos 11, teve 
contato com a bossa nova: “lembro que, quando soube 
que Tom Jobim havia morrido, comprei uma revistinha 
- daquelas que vêm com letras e os acordes - que tinha 
várias músicas dele”, conta Leandro. 

Ele diz que o “processo bossa novístico” foi 
interrompido quando escutou Van Halen pela primeira 
vez. “Passei a me interessar por rock com destaque 
para a guitarra e pelo Heavy Metal”. Em 2001, Leandro 
ingressou no curso de música da UDESC e passou 
a ter contato com outros estilos, como MPB, funk, 
jazz e música clássica. “Fui me apaixonando cada 
vez mais pela música brasileira - bossa nova, samba, 
frevo, maracatu, choro, afoxé, baião, xote, chamamé, 
milonga... também comecei a ouvir jazz do final dos 
anos 40, 50 e começo de 60, e outras coisas mais 
recentes”. Mas foi em 2006, quando morou nos 
Estados Unidos, que o jazz o seduziu.

Leandro passou a tocar em bares e cafés, de 4 
a 5 vezes por semana e, nesse período travou 
conhecimento com músicos bastante experientes 
“que improvisavam lindamente, com rítmicas 
impressionantes, leitura a primeira vista... gente do 
mundo inteiro: América Latina, Europa, Ásia... e todos 
‘desconhecidos’”. “Às vezes as pessoas caem na ilusão 
de que a fama está ligada a competência”, afirma.

Em Nova Iorque, Leandro fez aulas particulares com 
Billy Newman, com quem aprendeu muito sobre jazz. 
Além de ter dado aulas particulares de violão, tocado 
em bandas sertaneja, feito transcrições de cifras 
e partituras para cantores. “Foi um período muito 
intenso”, afirma. 

Indagado sobre o curso de licenciatura oferecido 
pela UDESC, Fortes acredita que o “o problema 
principal é que a maior parte dos alunos não têm 
interesse em ser professor de música. O estudante 
quer tocar, quer aprender a ser músico e não quer 
aprender a dar aula de música”. Fortes acredita 
também que seria necessário promover maior 
integração entre as disciplinas e maior enfoque na 
música brasileira. “Sonho com uma faculdade que se 
estude profundamente História da música brasileira: 
Villa Lobos, Pixinguinha, Hermeto Pascoal, Egberto 
Gismonti, entre outros”. 

Ele destaca momentos bons vividos na UDESC: “tive 
a sorte de estudar com Sérgio Freitas, que mudou 
a minha vida com suas aulas de harmonia. Também 
tive a oportunidade de estudar com o Luiz Mantovani 
(o melhor violonista que já conheci), que me deu 
uma base muito importante no violão. Trabalhar no 
Núcleo de Educação Musical (NEM) também foi uma 
experiência muito gratificante”, conclui. 
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O teatro é uma arte

Os seres humanos possuem uma capacidade 
conhecida como mimetismo, ou seja, uma aptidão 
para apreender e reproduzir as ações alheias. Ele 
foca, sobretudo, as características vocais, faciais 
e corporais do outro. Isso pode ser verificado, por 
exemplo, nos jogos sociais – e existem jogos lúdicos 
e sérios, com e sem regras, infantis e adultos -, que 
evidenciam as complexas estruturas da convivência 
social.     

Tal capacidade imitativa é um dos fundamentos  
da arte da representação teatral; embora não seja 
suficiente para abarcar todo o complexo fenômeno 
a que denominados teatro. Entre eles, a imaginação 
criadora e a vontade de aumentar, reduzir, deslocar, 
compor, arremedar, satirizar ou substituir os traços 
acionais antes observados, dando-lhes um novo viés 
ou modalidade, com esta ou aquela intenção, o que 
desloca tal atitude para o terreno da criação, ou seja, 
um novo território onde se explora mais o possível do 
que propriamente o existente.  Essa é uma das tarefas 
da arte.

Essa operação costuma ser alinhada em série ou 
sequencia de gestos/ações (rituais), não só para facilitar 
seu uso e transmissão como pela arraigada crença de 
que emanam algum poder encantatório, pedagógico 
ou mobilizador. E aqui estamos no cerne da ideologia, 
esse percentual de fé e crença que todo ser humano 
articula.  A repetição de sequências acionais está 
na base da performance, tal como compreendida e 
conceituada pela antropologia social, razão pela qual 
se costuma dizer que o teatro pode partir da natureza, 
mas não a imita, uma vez que a atitude intencional 
conta muito e as várias interpretações possíveis podem 
diferir bastante  umas das outras. Pescar um peixe é 
representado de um modo no teatro oriental e de outro 
no ocidental, por exemplo.

em foco

 “O teatro é uma resultante 
mental entre o mundo do desejo 
e as capacidades simbólicas e 
de linguagem do ser humano”

Por Edélcio Mostaço
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Assim como outras manifestações culturais, também o teatro é uma interpretação do real. E 
o real não é unívoco nem indiviso, nem genérico nem universal, mas uma resultante mental 
entre o mundo do desejo e as capacidades simbólicas e de linguagem do ser humano. 
Quer dizer, cada grupo social e cada cultura ou civilização possui sua própria configuração 
do real, embora uma forte sensação de generalidade, extensível a todo o planeta, percorra 
essa representação mental; o que fez com que algumas ideias, dominantes durante séculos, 
acreditassem que o real por eles pensado pudesse ser tomado como universal. 

A arte pouco tem a ver com esse tipo de objetividade. Ela tem mais a ver com o sonho e 
o desejo – duas instâncias especialmente subjetivas – do que outras dimensões que lhe 
estão próximas, mas com as quais não se confunde: a técnica e o artesanato.  A técnica 
é a mobilização da criatividade humana dirigida para a solução de problemas concretos: 
construir uma ponte, estabelecer a transmissão de dados entre dois continentes, encontrar 

Atrizes formadas pelo CEART em cena: Débora de Matos, Greice Miotello e Paula Bittencourt  no  espetáculo “As Três 
Irmãs” (Direção de Marianne Consentino). Foto: Guilherme Ternes.



16

  artes
     cêni
 cas

um medicamento para uma doença, etc.  Uma alta 
dose de criatividade é necessária para se encontrar 
tais soluções e, uma vez assentadas, elas podem ser 
retransmitidas e reempregadas em situações análogas. 

A tecnologia é a grande responsável pela manutenção 
da vida humana, estando aqui inclusos desde os 
mais elementares procedimentos de cozinha e 
saneamento até o sofisticado know how para teleguiar 
um satélite no espaço, por exemplo. O alvo da técnica 
é, sobretudo, encontrar soluções objetivas. Quanto 
ao artesanato, é a instância de conhecimento que 
fica entre a técnica e a arte, ora aproximando-se de 
uma, ora de outra, em função das circunstâncias. 
Fazer um bolo, costurar uma roupa, empilhar tijolos 
etc. contam entre as atividades que podem ser assim 
consideradas, que se movem num campo quase 
infinito de variáveis e requerem uma intervenção 
subjetiva.    

Assim, também no teatro, há um artesanato 
preliminar à sua articulação, diretamente associado 
às expressividade do corpo e da imaginação do ator 
para se adaptar às mais variadas injunções humanas.  
No jargão da cena, são designadas como “bases 
técnicas” para a criação; ou seja, são ferramentas ou 
pré-condições importantes e necessárias enquanto 
treinamento, mas em si mesmas ainda não constituem 
a arte. O que não quer dizer que uma pessoa 
destituída dessas bases não possa também fazer 
teatro. A grande diferença é que um é espontâneo, 
enquanto o outro é ensaiado e produzido. 

Em qualquer de suas funções – exprimir, fazer ou 
conhecer -, a arte e o teatro são sempre uma criação, 
uma invenção frente às práticas artesanais conhecidas, 
em decorrência da ação subjetiva de seu autor, que 

foi capaz de, mobilizando conhecimentos técnicos 
e artesanais, dar um salto e propor algo até então 
inexistente, inusitado, transgressivo ou desviante em 
relação às normas. 

Hoje em dia muita gente pensa que a representação 
humana deva sempre ser realista: ir do antes para 
o depois, trabalhar com criaturas que poderiam ser 
seu vizinho, o cobrador de ônibus ou um velho visto 
num bar, que essas pessoas vivem um cotidiano de 
trabalho, lazer e sono etc etc. Isso tem a ver com o 
cinema e a televisão, mas muito pouco com o teatro 
que, na maior parte de sua história, não foi nem é 
realista. Em arte, o realismo é um estilo e não uma 
injunção de formato.

Entender o teatro nesse contexto é circunscrevê-lo 
em certo círculo ideológico, apelar para referências 
tangíveis, circunstanciá-lo em dada ordem de discurso; 
uma vez que existem n definições para o que seja 
teatro e n modos de sobre ele falar. Aqui optei  por 
um raciocínio ligado às tradições do mundo cultural, 
pensando na formulação de produtos teatrais tangíveis 
– uma cena ou um espetáculo. Coisas que, após o 
advento da arte conceitual e da pós-modernidade, 
foram seriamente abaladas... 

Mas esse é outro fascinante capítulo da história cultural 
do teatro.

Edelcio Mostaço é pesquisador do CNPq., professor dos cursos de 
graduação e pós-graduação da UDESC. Em 2010 lançou um livro por ele 
organizado: Para uma história cultural do teatro.

em foco
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Cena do espetáculo “Malkia Zarité”, produzido na disciplina Prática de Direção Teatral I do curso de Teatro da UDESC. Direção: Renatha Flores. 
Foto: Nina Medeiros.
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Há dois anos a vontade de ser produtora cultural 
transformou Luanda Wilk, aluna de Artes Cênicas da 
UDESC, na Dama Branca, ou seja, em “alguém que 
ajuda a promover a arte de quem merece ter seu 
trabalho reconhecido”, explica.

1. Como foi a sua trajetória pelo CEART até agora?

Desde pequena me interessei por teatro. No colégio, 
pegava textos fáceis e rápidos, como os do Jô Soares, 
e organizava grupos para fazer intervenções durante 
as aulas. Aos 17 anos, fiz vestibular para Cênicas, na 
UDESC. Não cursei na época porque meus pais não 
colocavam muita fé no teatro. Diziam que era legal, 

mas não dava dinheiro. Fui morar em São Paulo por 
quatro anos, aí, aos 23, voltei, fiz vestibular de novo 
e passei. Acho que foi até melhor, hoje tenho mais 
maturidade para aproveitar o curso. Tem que saber 
aproveitar tudo na vida acadêmica, porque tudo é 
muito apaixonante.

2. Como começou o seu trabalho de produtora?

A produção é uma consequência do teatro. Tudo 
aconteceu naturalmente. Comecei fazendo uma festa 
mexicana num bar chamado Taliesyn, sem pretensões, 
e acabou dando certo. Hoje organizo mais eventos, 
trabalho com mais casas e, junto à bolsa que recebo 

Dama Branca em seu 
melhor papel: o de produtora

Luanda Wilk                       
Foto de Anderson Voltolini.
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Por Murilo Bomfim, do Núcleo de Comunicação do CEART 
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no projeto “Circuito universitário em cena”, consigo 
pagar minhas contas.

3. E como é ser produtora?

Tem que ter paciência e jogo de cintura para não criar 
ruídos de negociação. Tem o acordo com a casa, 
a comunicação entre a casa e o músico, o acerto 
dos preços. Também faço a divulgação dos eventos 
e, para isso, tenho diversos parceiros: o Núcleo de 
Comunicação do CEART é um deles. O objetivo é 
ajudar a galera a ganhar um pouquinho mais. É uma 
parceria, todos fazem a sua parte para que a coisa 
funcione.

4. O que é que motiva o seu trabalho? A vontade de 
fazer as artes circularem, o dinheiro...

O que me motiva é a qualidade do trabalho dos 
outros. Vejo bandas que se esforçam e merecem 
reconhecimento. Fico com vontade de ajudar. Às 
vezes, o músico se desloca até uma casa noturna 
distante, com instrumento, família e, no fim da noite, 
ganha R$ 40. Não acho justo. Agora, o dinheiro que 
recebo enquanto trabalho nunca me motivou. Se eu 
fizesse produção de música sertaneja ou eletrônica, 
ganharia muito dinheiro, mas prefiro apostar naquilo 
que gosto, nos trabalhos que acredito.

5. Por que Dama Branca?

Sabe aquele jogo “Detetive”? [Luanda Wilk se refere 
ao jogo produzido pela Estrela, do qual o objetivo 
é encontrar a solução de um crime. Dama Branca 
é sempre um dos seis personagens suspeitos] Eu 

adorava a Dama Branca! Tem um mistério na figura 
dela, algo que sempre me atraiu. Eu sou branquinha, 
aí combina. Uma lenda dizia, também, que a Dama 
Branca protege o lado obscuro da lua, aquele lado que 
não podemos ver quando olhamos pra ela. Quando 
comecei a usar bate-papo na internet, era esse o nome 
que eu colocava. Agora é Dama Branca Produção 
Cultural, inclusive com CNPJ registrado.

6. Quais foram os melhores eventos que você já 
produziu?

A Quarta Blues é o melhor. Estou produzindo desde 
dezembro de 2011. O início foi difícil porque, como 
era fim de ano, tinha muita coisa acontecendo na 
cidade. Ainda assim conseguimos um bom número de 
pessoas e, quando vendo o calendário com o Diogo 
[Valente, o músico que toca nas edições da Quarta 
Blues], temos, até agora, dez datas extras. 

A festa mexicana também. Foi com ela que a minha 
carreira de produtora começou e, até hoje, eu a 
produzo uma vez por semestre. Faço sempre a 
promoção de uma tequila grátis na entrada, então 
estão todos sempre animados, aproveitando a festa. 
Vejo, também, como o trabalho evoluiu. Como era 
diferente a produção de antes e de agora. 

7. Muito se reclama de que Florianópolis – e Santa 
Catarina em geral – não têm muita produção 
cultural e nem público para os eventos. Você 
concorda? 

Público tem, mas falta movimentar a galera e dar 
estrutura. Acredito que quando há pouca gente num 
evento que produzo, é por uma junção de fatores 
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como ter transporte para o local, por exemplo. Ainda 
que se tenha um lugar legal para fazer um show, 
dificilmente as pessoas vão sair da região central da 
cidade para ir até os Ingleses. É visível que o público 
é maior quando o evento é no Centro ou na Trindade. 
Além disso, as pessoas ainda não valorizam a música 
como deveriam. Tem gente que paga 60 reais para 
entrar numa festa de música eletrônica e se recusa 
a pagar dez reais para ouvir uma banda, um som 
de qualidade. Dez reais você gasta em cerveja, em 
qualquer coisa. Por que não investir esse dinheiro para 
ouvir em um bom músico?

8. Quais são os próximos passos da Dama Branca 
Produção Cultural?

Estou dando um passo de cada vez, resolvendo os 
problemas à medida que aparecem. Agora estou 
analisando a possibilidade de ter um carro. Facilita 
porque é necessário para pegar folders na gráfica, 
transportar material dos músicos, essas coisas de 
organização. Daqui a três ou quatro anos, a meta é 
alugar uma casa na Avenida Othon Gama d’Eça. É 
bom ter um espaço grande onde eu possa ter um 
escritório, um estúdio, um lugar para shows, para 
receber pessoas, fazer reuniões.

9. E o seu futuro? O que você quer ser quando 
crescer? Produtora ou atriz?

Se um dia eu tiver que escolher entre ser produtora 
ou atriz eu digo, sem dúvida nenhuma, que quero ser 
produtora.
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Luanda Wilk nos bastidores da peça “A saudade é como líquido que 
transborda, ou, para Teresa”, de Anderson do Carmo. 
Foto: Marina Cabral.



Leon De Paula

A PAIXÃO Segundo Todos Os Homens,
de Wilson Rio Apa, em Florianópolis

Ecos dos
Sermões
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fica a dica

Revista da Pós-Graduação 
em Teatro da UDESC recebe 
avaliação máxima pela CAPES
A revista de estudos em artes cênicas 
da Universidade do Estado de Santa 
Catarina, Urdimento, alcançou o conceito 
A1 na última avaliação realizada pela 
Coordenação de Aperfeiçoamento de 
Pessoal de Nível Superior (CAPES). 
A publicação, antes avaliada como B2, 
tornou-se A1, sendo atualmente a única 
revista brasileira de Teatro com este 
conceito máximo. A CAPES classifica as 
publicações dentro dos seguintes concei-
tos: A1, A2, B1, B2, B3, B4, B5 e C.

Publicação enfoca a encenação 
de A PAIXÃO Segundo Todos Os 
Homens, de Wilson Rio Apa, em 
Florianópolis 
O livro “Ecos dos Sermões: A Paixão 
Segundo Todos os Homens, de Wilson 
Rio Apa, em Florianópolis” é resultante 
da dissertação de mestrado de Leon 
De Paula, desenvolvida no programa de 
Pós-Graduação em Teatro da UDESC, e 
orientada pela professora Vera Collaço. A 
obra analisa o trabalho teatral desenvolvi-
do em Florianópolis por Wilson Rio Apa e 
sua família, principalmente o espetáculo 
”A Paixão Segundo Todos os Homens”, 
ocorrido na Lagoa da Conceição, In-
gleses e Santinho, no período entre 1977 
e 1987. Leon De Paula, autor da publi-
cação, analisa também as conseqüências 
do trabalho desenvolvido por Wilson Rio 
Apa para o movimento teatral da capital 
catarinense nas décadas de 1980 e 
1990. A publicação pode ser consultada 
na Biblioteca Central da UDESC.

Livro aborda a criança no teatro 
grego antigo  
Escrito por Ana Lara Vontobel Fonseca, a 
obra “Infância Trágica: Maneiras de Ser e 
Morrer Criança no Universo Espetacular 
Clássico Ateniense” resulta da disser-
tação de mestrado da autora elaborada 
junto ao Programa de Pós-Graduação 
em Teatro da UDESC, sob a orientação 
da professora Beatriz Ângela Vieira 
Cabral. A publicação aborda a criança no 
teatro grego antigo, por meio da análise 
de 14 tragédias de Sófocles e Eurípides, 
das quais se pode observar mais de trinta 
personagens crianças. Menciona, tam-
bém, uma série de evidências e indícios 
de que as crianças estavam presentes na 
plateia assistindo às encenações teatrais, 
e poderiam estar atuando nos papéis 
infantis das representações trágicas. 
A publicação pode ser consultada na 
Biblioteca Central da UDESC.

Biblioteca Virtual de Artes Cênicas para 
amantes do teatro, dança e performance
A Biblioteca Virtual de Artes Cênicas (BVACL) é um 
veículo de divulgação e informação destinado a alunos 
e professores de Artes Cênicas e também a amantes 
do teatro, da dança, da performance e usuários da 
rede em geral. Com especial atenção à pesquisa e à 
reflexão teórica sobre teatro no Brasil, a BVACL ocupa-
se também de manifestações ligadas às Artes Cênicas 
realizadas em outros países.

FONTE: www.bibvirtuais.ufrj.br/artescenicas/index.php
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Anderson Luiz do Carmo no espetáculo A saudade é como líquido que transborda, ou, para Teresa. 
Direção de Anderson Luiz do Carmo. 

Foto: Evandro Teixeira.

portfolio
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Cena do espetáculo A Tecelã. Direção de Paulo Balardim. 
Foto: Claudio Etges.

portfolio
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Espetáculo ©elas. Direção e dramaturgia de Daiane Dordete. Atuação de Samira Sinara. 
Foto: Fabrício Porto.

portfolio
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Em cena as atrizes Gabriela Leite, Carolin Janning  e Mirella Granucci no espetáculo Chá Preto. 
Direção de Juliana Riechel. 
Foto: Rodrigo Silva.

portfolio
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Reflexões sobre a 
arte hoje

Quem poderia imaginar que no século XX uma roda de bicicleta montada 
em um banco de cozinha seria arte? Ou, quem poderia imaginar que o 
corpo poderia tornar-se, ele mesmo, expressão da arte? Essas questões 
abalaram nosso conceito de arte, pautado na beleza, na profundidade de 
seu significado, e o nosso entendimento da arte herdados do passado. 
Tais questões parecem abalar um lugar sagrado, eterno e imutável. Daí 
que passamos a indagar: Como formamos nosso conceito de arte? Diante 
dessa indagação, convido-os a pensar sobre a problemática com base 
neste ensaio.

Tal problemática nasce, a meu ver, primeiro, frente à fixação em uma 
determinada  imagem e conceito de arte, que herdamos do passado, 
assimilado do mundo  grego e posteriormente confirmado no mundo 
renascentista; e, segundo, porque atribuímos ao conceito de arte uma 
universalidade que ele não tem. Ou seja, o conceito de arte que temos foi 
formado no Ocidente. Fixamo-nos apenas na questão da beleza da forma 
para definir a arte. Nossa cultura ocidental exaltou a forma e dela derivou a 
ideia de arte. 

Até meados do século XX era possível dizer, pelo menos 
aproximadamente, o que era arte, pois tínhamos seus fundamentos 
relativamente bem estabelecidos pela nossa cultura. Mas, num 
determinado momento, a arte foi modificando radicalmente seu modo de 
ser. Observamos ainda que a necessidade em conceituar a arte e a beleza 
sempre foi tão intensa em nossa cultura que acabou tirando o interesse 
pela própria obra de arte. Julgamos a obra em relação a culturas passadas 
a valorizamos mediante sua contribuição para um saber determinado, ou 
a adição ao patrimônio cultural estabelecido. Ou seja, avaliamos a obra 

em foco

Fotos: 1. Fountain (1917). 
2. Bicycle Wheel (1913), 

ambas de Marcel Duchamp
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Por Anita Prado Koneski



27

mediante um sistema de valores a priori estabelecidos 
segundo nossos interesses.

Observamos que na contemporaneidade a arte resiste 
a qualquer conceituação, à leitura e à radicalização de 
sua função. Interrogar a obra de arte contemporânea 
é interrogar sobre o vazio da comunicabilidade que ela 
infere. Uma das vias para pensar essa problemática 
é que, ao retirar de si qualquer possibilidade de 
aproximação teórica, qualquer resposta ou atualização 
de conceitos, a arte nos põe infalivelmente diante da 
obra, reivindica sua presença, mas o faz por caminhos 
os quais não temos claro. A arte hoje dá ênfase 
à ausência de comunicabilidade e isso nos causa 
estranhamento.   

Uma vez abalados os conceitos tão intensamente 
trabalhados durante longo tempo, sem tais 
referenciais, estamos à deriva. Depois da grande 
quebra do paradigma estético tradicional, realizado 
por Duchamp, com sua roda de bicicleta sobre um 
banquinho de cozinha,  e  sendo  essa destruição 
ampliada consideravelmente na década de sessenta, 
não podemos mais realizar nenhum “dito” seguro sobre 
a expressão da arte. A partir de então, nada mais é 
absolutamente  evidente com relação à arte.

Na década de sessenta o artista passa a ser 
comparado a Midas, tudo o que ele toca vira arte. 
Vemos, então, ser objeto de produção da arte, desde 
excremento enlatado do artista (Piero Manzoni), até 
cavalos vivos compondo uma instalação (Jannis 
Kounellis), que são apresentados como arte. 
Outra observação é que o corpo humano entra na 
representação da arte com muita força, apresentando  
performances agressivas e as questões ligadas à  
sexualidade, em que os limites entre arte-vida são 
desconstruídos. Em resumo, ao longo do século XX, 

observamos a arte caminhar por um amplo mundo 
de possibilidades e formas de produção, gerando um 
mundo de modos de pensar e teorizar a produção 
artística.  

E como podemos pensar a arte hoje? Somos 
nostálgicos. Temos saudades de um tempo em 
que a arte foi definida como produção de beleza 
em um suporte determinado. Essa definição durou 
longo tempo, até o século XIX, embora o feio tenha 
permeado durante todos os  tempos a expressão 
artística. 

O que guardamos foi a forma bela como expressão 
da realidade, e ela tem sido nosso referencial ainda 
hoje. Continuamos instalados numa região de 
conforto. Pensar a multiplicidade de modos de ser 
arte, o deslocamento dos conceitos seguros, a saída 
da verdade absoluta, causa desconforto. A arte hoje 
coloca-nos diante de um problema de  comunicação, 
pois não nos comunica o alento contemplativo diante 
do mundo, ao contrário, problematiza nosso meio, 
derruba o estabelecido, questiona nossas certezas. 
Por meio dela, somos obrigados a questionar tudo a 
nossa volta, inclusive ela própria como representação. 
Dela não obtemos respostas e nem soluções, mas 
questionamentos.

 A arte atual aí está para nos dizer que não há 
certezas. Paradoxalmente, a arte se fortalece na 
prepotência de nossa racionalidade, põe-se diante de 
nós como não comunicabilidade e nos exige um outro 
modo de ser vivenciado.

O problema está em não nos desprendermos de 
nossos antigos saberes e entender que o conceito 
de arte não é eterno e nem é imutável, e que cada 
conceito elaborado ao longo dos tempos sobre 
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arte  corresponde a um modo de habitar o mundo. 
Precisamos lembrar que hoje o nosso modo de 
habitar o mundo não pode mais excluir as guerras, as 
barbáries, a fome, a dor do outro, os preconceitos, os 
exilados e, principalmente, a multiplicidades de modos 
de habitar o mundo. A arte não é hipócrita para excluir 
tudo isso do seu cerne. Mesmo porque ela não se 
engendra sozinha, tem um ser humano que a engendra 
em diálogo constante consigo mesmo e com o mundo 
a sua volta.

Uma possibilidade para pensar a problemática 
exposta

Estamos diante de um objeto, de 
uma produção, que não podemos 
compreender aos moldes usados até 
meados do século XIX. É, portanto, 
um momento de repensar os códigos 
estabelecidos.

A arte aparece, então, pelo modo 
enigmático de sua presença, que não 
nos afeta pela doce contemplação, 
mas pelo que apresenta como 
problema. Em tempos de destroços, incertezas e 
pluralidades, ou seja, em que a vida pouco alento 
nos oferece, a arte hoje  se nega a manter laços com 
o belo. A arte cumpre um papel no mínimo coerente 
com nosso tempo, à medida que ela não participa 
de falsas promessas de embelezamento do mundo 
em momentos de destroços ou desconstrução das 
certezas. Estar diante da obra, portanto, é estar diante 
de uma inquietação que nos priva da apreensão de 
uma leitura segura e nos entrega ao fascínio das 
formas e da intimidade da obra como estranhamento.  

Para finalizar

A obra de arte hoje não está disponível a nos 
proporcionar certezas e nem claridade, talvez seja este 
o primeiro passo para adentrarmos o âmbito misterioso 
do que é arte hoje. 

Assim,  a arte hoje  caracteriza-se pela singularidade 
do que ativa em seu cerne para ser obra, ou seja, a luta 
dos movimentos contrários no mundo,  que nunca se 
reconciliam, pois estão em devir constante, e que se 
tornam representação por meio das relações entre a 
forma e o conteúdo. Esse modo singular caracteriza-se 

por um fechar-se em si mesma, ou revelar 
aos poucos, sempre por meio de sentidos 
inseguros e misteriosos, o que faz da 
arte, segundo Blanchot (1987), fascínio. 
O artista passa a ser aquele que retém o 
mundo ao mesmo tempo que o projeta, e 
faz da obra uma originalidade, diferente de 
qualquer outro objeto do mundo. Desse 
modo, não é pela ideia de familiaridade 
que hoje a arte se afirma, mas no que 
dilacera com nossas certezas, infunde 
questionamentos em nossa existência, 

questiona nossos saberes seguros, e, principalmente, 
frente a uma tradição ocidental da forma, derruba a 
sagrada ideia da forma correta e bela.        

Referência
BLANCHOT, Maurice. O Espaço Literário. Rio de Janeiro: Rocco, 
1987.

A arte hoje 
dá ênfase à 
ausência de 

comunicabilidade 
e isso nos causa 
estranhamento.   

Anita Prado Koneski, artista e filósofa, leciona Estética no 
CEART e é Doutora em Teoria Literária com a tese “Blanchot, 
Levinas e a arte do estranhamento”.
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Excremento enlatado do artista, de Piero Manzoni. Foto: http://traube.blog.lemonde.fr
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Márcia Cardeal
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Imagem em relevo para deficientes visuais

A artista Márcia Cardeal trabalha desde os 16 anos com ilustração e, em sua exposição Mãos 
para Ver, busca estender o alcance da imagem visual através de figuras com relevos para 
ilustrar histórias infantis. A mostra é desdobramento de sua pesquisa acadêmica realizada no 
mestrado em Artes Visuais do Centro de Artes da Universidade do Estado de Santa Catarina 
(CEART-UDESC). 

Márcia conta que, originariamente o seu projeto de pesquisa seria sobre ilustração para a 
infância, mas a ideia de abordar a questão tátil surgiu em 2007, a partir da proposta de Maria 
Lúcia Batezat, pesquisadora que, além de ser referência em ensino de desenho para crianças 
cegas, é docente do curso de artes visuais da UDESC.  “Ela demonstrou interesse no livro A 
Casa Amorosa que foi ilustrado por mim, escrito por Ines Mafra e publicado na versão Braille, 
sugerindo que nos aprofundássemos na questão tátil”.
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     visu   
    ais

Ilustração de Márcia Cardeal para o livro “A 
Família Enroladinha” e que faz parte da mostra 
Mãos para Ver

Por Natália Izidoro, do Núcleo de Comunicação do CEART 
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A artista aceitou o desafio e buscou se aprofundar na análise da ligação entre texto-imagem 
na ilustração infantil. “Até então, tudo o que eu havia feito relacionado à cegueira se resumia 
ao projeto de final de curso de graduação (Comunicação Visual, UFRJ): uma campanha 
para valorizar a inclusão de pessoas com deficiência visual no mercado de trabalho, uma 
abordagem mais voltada ao design gráfico, sem aprofundamento teórico”, comenta. 

Em 2008, quando Márcia estava no meio da pesquisa, o departamento de cultura do SESC/
SC convidou-a para elaborar um projeto itinerante de ilustração. “Resolvi aceitar a proposta, 
mas com a condição de tornar esta mostra inclusiva, numa tentativa de colocar em prática o 
que eu vinha descobrindo teoricamente”, aponta. 

A mostra percorre, em média, quatro unidades do SESC/SC por ano. Ela teve início em 
setembro de 2009 em Criciúma e já foi realizada em Tubarão, Jaraguá, Blumenau, Itajaí, 
Brusque, Concórdia, Xanxerê e Rio do Sul. Nesta última, a exposição foi severamente atingida 
por uma enchente em setembro de 2011, tendo sido temporariamente suspensa para 
restauração e voltando a circular em abril de 2012. A investigação teórica serviu de base para 
a concepção das imagens táteis que acompanham as ilustrações visuais de três histórias 
concebidas por Maria Lúcia em suas experimentações sobre o ensino de desenho para 
crianças cegas.

Ilustração de Márcia Cardeal para o livro “A Dança 
das Cores” - A esquematização da forma é um dos 
elementos facilitadores para a leitura tátil 
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Márcia Cardeal é bacharel em Comunicação Visual pela Escola de Belas Artes da UFRJ, 
especialista em Design de Embalagens pela UFPR e mestre em Artes Visuais pela Udesc. Entre 
os livros que ilustrou, destacam-se Uma Casa sem Cor (de Zahidé Muzart), O Pomar de Palavras 
(de Alcides Buss), Maria Mania (de Marta Martins), A Casa Amorosa (de Inês Mafra) e O Pequeno 
Gafanhoto Biografado (de Valdemir Klamt). Além de ilustrar, Márcia é responsável por algumas 
disciplinas no curso de licenciatura em Artes Visuais (Univali-B.Camboriú), de graduação em 
Design de Moda, na Uniasselvi-Assevim, e Design Gráfico na Unifebe, em Brusque.

A exposição constitui-se de texto visual e em Braille, 
além de cinco imagens visuais em acrílico sobre tela 
e cinco imagens em relevo, construídas sobre papel 
rígido, para cada uma das três histórias do livro: A 
Família Enroladinha, O Sonho Redondo de Manu e 
A Casa Quadrada. As narrativas ajudam as crianças 
a conhecerem linhas curvas, círculos e quadrados. 
Debates e um workshop sobre ilustração também 
acompanham a exposição itinerante.

Na pesquisa de campo, Márcia conferiu a legibilidade 
tátil de desenhos em relevo de publicações acessíveis 
já existentes. “Há muito material sendo produzido sem 
que haja uma preocupação sobre sua eficácia, pois 
não é qualquer imagem que pode ser transcrita para 
o relevo”, afirma. A intenção da mostra é provocar 
reflexões sobre a acessibilidade e a inclusão através 
da ilustração tátil, bem como destacar a importância 
do ensino de desenho para cegos. 

“Os resultados tem sido muito bons, mesmo a partir 
do feedback de cegos adultos, que normalmente se 
espantam com a proposta e se mostram interessados 
e curiosos”, comenta. A ilustradora constatou que a 
leitura da imagem é mais fácil se a forma do desenho 
for simplificada, limpa e sem detalhes, se a linha de 
contorno for completa e se existe a repetição da 
forma.

Recentemente a Fundação Dorina Nowill, numa 
parceria com a Associação de Escritores e Ilustradores 
de Literatura Infantil e Juvenil (AEILIJ), lançou uma 
coleção de dez títulos levando em conta alguns 
apontamentos da pesquisa de Márcia. “Acredito que 
ainda é preciso caminhar muito para aprimorar os 
resultados. É preciso discutir, levar a público, tornar 
acessível, compartilhar as dúvidas, além dos acertos. 
Para mim, é esta a função da pesquisa”, conclui.

Para quem quiser conhecer mais sobre o assunto, Márcia indica o livro Desenho Infantil e seu 
Ensino a Crianças Cegas, de Maria Lúcia Batezat Duarte (Curitiba, Editora Insight, 2011).

Dica

Saiba mais

em foco
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Publicação aborda manifestações do art déco na arquitetura de 
Florianópolis 
O livro “A Persistência dos Rastros: manifestações do art déco na arquitetura de 
Florianópolis” é resultante da dissertação de mestrado de Alice de Oliveira Viana, desen-
volvida no programa de Pós-Graduação em Artes Visuais da UDESC, e orientada pela 
professora Sandra Makowiecky. A obra estuda expressões da arquitetura de linguagem 
art déco do centro de Florianópolis e apresenta uma abrangente pesquisa documental 
sobre o tema, com um inventário dos projetos e o registro fotográfico da arquitetura 
do centro de Florianópolis. A publicação pode ser consultada na Biblioteca Central da 
UDESC.

Publicação apresenta a concepção de livro de artista como lugar tátil
A publicação “O livro de artista como lugar tátil”, de Márcia Regina Sousa, resulta da 
dissertação de mestrado da autora, apresentada ao Programa de Pós-Graduação em 
Artes Visuais da UDESC, e orientada pela professora Silvana Barbosa Macêdo. Na 
publicação, Márcia analisa diferentes conceituações relativas ao livro de artista e reflete 
acerca das dimensões táteis percebidas em livros produzidos pelas artistas Guita Soifer 
e Lenir de Miranda, diante de sua experiência pessoal em folheá-los. “Neste estudo é 
proposta a concepção de livro de artista como lugar tátil, lugar fundado pelo artista e 
fruído pelo folheador. Espaço de encontro entre corpo e livro, as páginas são assim 
compreendidas como territórios para a experimentação de sensações táteis intensifica-
das”, explica a autora. Na publicação, Márcia discute também sua própria produção em 
livros. A publicação pode ser consultada na Biblioteca Central da UDESC.

Processos artísticos, Teoria e História 
da Arte na Revista Palíndromo
A Revista Palíndromo é uma publicação 
semestral com artigos científicos inéditos no 
Brasil. A publicação, produzida pelo Programa 
de Pós-Graduação em Artes Visuais (PPGAV) 

Visitando museus sem sair de 
casa 
• Museu do Louvre: 
http://www.louvre.fr/en/visites-en-ligne
• Museu Egípcio Virtual: 
http://www.virtual-egyptian-museum.org
• The British Museum: 
http://www.britishmuseum.org/explore/
online_tours.aspx
• Museu Virtual de Ouro Preto:
http://www.museuvirtualdeouropreto.com.br
• Museu Virtual de Artes Plásticas:
http://www.muvi.advant.com.br/
• Museu Virtual de Brasília:
http://www.museuvirtualbrasilia.org.br/PT

do CEART/UDESC, versa sobre Processos Artísticos Contemporâneos, Ensino de 
Arte e Teoria e História da Arte, as três linhas de pesquisa do mestrado em Artes 
Visuais da instituição. Confira a publicação em: ppgav.ceart.udesc.br/revista 
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Ninhos (2009). Detalhe da instalação/fotografia de Fernando Weber, aluno do curso de Artes Visuais da UDESC.
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Meninas de vestido azul (uniforme): uma ajudando a outra a se arrumar para ir à escola. 
Registro feito por Virginia Yunes, professora do Departamento de Artes Visuais da UDESC em Uganda/2010.
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Registro feito em asilo catarinense por Michelle Franzoni Frantz, fotógrafa e aluna 
do curso de Artes Visuais da UDESC. A imagem faz parte da mostra “Exilados”. 

portfolio
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Caricatura de Madre Teresa de Calcutá por Fabrício Garcia, aluno de Artes Visuais da UDESC. Com esta caricatura, feita 
em caneta esferográfica azul sobre papel bristol, o acadêmico foi um dos três vencedores do Prêmio Destaque no 20º Salão 
Universitário de Humor de Piracicaba (UNIMEP).

portfolio
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Um designer de 
fronteira
Rico Lins esteve na Semana Projetual 
de Design 2011.2

2. Que influências teve ao longo da vida, que o 
fizeram optar por este caminho?

Fiz o Ginásio Vocacional em São Paulo onde uma das 
optativas era Artes Plásticas, onde eu vivia mergulhado. 
Além disso, eu tinha um tio que era muito ligado aos 
artistas e, desde muito cedo, tive contato com muitos 
jornalistas e artistas plásticos. Por outro lado, eu gostava 
muito de história em quadrinhos, posteriormente de car-
tazes, de discos, de toda essa coisa da contra cultura. 
Em seguida, eu fui aprofundando mais meu conheci-
mento. Viajei cedo para fora do Brasil, e entrei então em 
contato com várias escolas de design. 

Acho que a minha visualidade foi um pouco feita a 
partir desses parâmetros. Uma das coisas que mais me 
influenciam são as coisas que eu observo e encontro 
casualmente mesmo, as coisas que talvez nem tenham 
uma classificação como design, que tenham uma escola. 
É uma placa de rua, é um rótulo, é um rabisco em algum 
lugar... sou muito ligado em tudo o que é visível. 

Rico Lins – designer, diretor de arte, ilustrador e 
educador – esteve na UDESC para conversar com os 
alunos durante a Semana Projetual de Design 2011.2. 

Nesta entrevista para a Hall CEART ele fala sobre sua 
trajetória e sobre o panorama do Design Gráfico no 
Brasil.

1. Como você decidiu que queria trabalhar com 
design?

Eu sempre fui interessado em ilustração, desenho e 
em comunicação. Na época de entrar na faculdade 
soube que existia um curso chamado comunicação 
visual na ESDI (Escola Superior de Desenho Industrial), 
no  Rio de Janeiro. Ela foi uma escola pioneira nisso 
no Brasil. Fiz vestibular, entrei, e no meio desse 
processo descobri que existia uma “coisa” chamada 
design. Minha ligação com o design veio muito em 
função do interesse pela expressão gráfica.

Foto divulgação © 2012
Por Laís Campos Moser, do Núcleo de Comunicação do CEART 
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3. Tendo atuado em mercados de cidades como Pa-
ris, Londres e Nova York, como você avalia o cená-
rio atual do mercado de design gráfico brasileiro?

O mercado do design gráfico está crescendo muito, 
mas o problema atual é que o design está voltado 
demasiadamente para o mercado. O design brasileiro 
só vai consolidar sua força, autonomia, liberdade e 
expressão dialogando com a cultura. 
Se quem encomenda um trabalho não 
consegue entender para que o design 
serve e tem pouco repertório — e isso 
acontece muito — você tem uma visão 
muito limitada. A cultura de design 
brasileiro é uma cultura muito recente, 
e muito pouco aprofundada. E como 
o mercado tem um comportamento 
extremamente imediatista, vamos 
continuar o tempo inteiro sem ter essa 
base necessária para poder entender 
realmente para que o design serve e sua capacidade 
de articulação em nossa realidade. Vemos atualmente 
quase que apenas uma demanda de varejo. Se o 
design responder apenas essa demanda não vai para 
frente, tem que ter uma base mais sólida para ele 
crescer e se sustentar.

4. Você tem realizado diversas palestras e 
workshops em festivais e instituições de ensino. 
Qual sua percepção sobre o ensino do design atu-
almente, e sobre a nova geração que irá trabalhar 
nesta área?

Preocupa-me um pouco esse interesse vertiginoso — 
que não é um fenômeno apenas brasileiro. O design 
virou a bola da vez, e pega uma moçada muito jovem 
– e muita gente que já tem quase que uma obrigação 

de definir uma profissão – acho que fica muito prático, 
muito objetivo, é muito voltado para o resultado, e 
muito pouco para o processo, sobretudo em um país 
como o nosso, com uma cultura visual ainda por se 
consolidar. Tem alunos que quando têm um desafio, 
a primeira coisa que fazem é buscar na internet 
uma referência, como se quisessem se ver livres 
de um problema. Criar passa a ser  um problema 

e não um prazer ou um desafio. Eu 
acho isso perigosíssimo. O mais 
grave é que esse sistema acaba se 
reproduzindo, já que muitos dos ex-
alunos criados com essa abordagem 
viram professores, e seus futuros 
ex-alunos vão virar novos professores. 
Com essa atitude, obviamente muitas 
dessas pessoas ou não vão entrar 
no mercado, ou, se entrarem, vai ser 
balizando por baixo e creio que por 
pouco tempo. Se se mantiverem por 

muito tempo significa que os parâmetros do mercado 
estão muito frágeis. Como a formação é muito 
especializada, você perde uma coisa fundamental no 
ensino do design que é ter uma visão mais transversal, 
conversar com as artes, com a literatura, com as 
ciências, com a arquitetura. A formação do design 
acaba sendo muito voltada a um aperfeiçoamento 
técnico, ao aprendizado do software. Isso me assusta 
bastante.

5. Como você vê a importância da criatividade no 
panorama atual do design?

É fundamental. É a grande coisa em qualquer lugar do 
mundo, em qualquer profissão. Quando você só tem 
compromisso com o resultado imediato, você acaba 

“O design 
brasileiro só vai 
conseguir ter 

força, autonomia, 
expressão, quanto 
mais dialogar com 

a cultura”
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não tendo tempo para se debruçar sobre o conceito 
e a reflexão. Você já sai fazendo e perde o melhor da 
história que é criar, inovar, buscar alternativas, explorar 
soluções. Você faz uma coisa, que é possivelmente 
a primeira que vem na cabeça, não explora outros 
universos, deixa de aprender o que poderia ser 
interessante, porque no fim você fecha uma porta 
enorme e se encolhe para passar por uma fresta.

6. Você acha que existe um limite claro entre áreas 
como design, artes plásticas, artes visuais, e ou-
tras? Ou o processo criativo vai além de qualquer 
delimitação?

Existem limites sim, mas são limites muito flexíveis, 
que não separam, mas conectam. No Brasil temos 
uma cultura rica e multifacetada, mas uma formação 
historicamente muito funcionalista e ela execrava 
qualquer coisa que não fosse racional e linear. Isso 
acabou criando um limite muito grande para as 
primeiras gerações que se formaram e que acabou 
constituindo-se como um padrão de qualidade que 
se multiplicou por décadas. Entretanto, se você olhar 
para fora do Brasil, o design conversa com as artes 
plásticas, a literatura, o cinema, o cotidiano.

O ensino formal do design no Brasil surgiu quando 
o país estava lutando para deixar de ser uma nação 
subdesenvolvida, onde tudo tinha que ser feito para 
o progresso. Acredito que isso mudou um pouco 
ultimamente, porque, em parte, isto se deu em 
função de mudanças na sociedade e a tecnologia 
ajudou muito nesse processo. O design deixou 
de ser simplesmente analógico e passou a ser 
também digital. É possível arriscar, errar, refazer e 
experimentar mais. Isso, de certa forma, permitiu uma 
experimentação maior. Por outro lado, você começa a 

ter demandas de comunicação muito maiores e muito 
mais sofisticadas. Assim, começa a entrar um critério 
de qualidade que é muito mais subjetivo do que 
aqueles que existiam antes. Isso aproxima, também, 
da arte e dessas outras atividades não-racionais ou 
não-funcionalistas, como o design era praticado na 
origem. Essas mudanças recentes tem sido muito 
positivas.

Detalhe da publicação “Rico Lins: uma gráfica de fronteira”.      
Foto: Camila Meyer
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IDEMI 2012: evento internacional 
de design ocorre em Florianópolis
Em outubro de 2012 ocorre em Florianó-
polis a segunda edição do IDEMI - Inter-
national Conference on Design, Engine-
ering and Management for innovation. O 
objetivo é reunir investigadores, educado-
res, alunos e profissionais, que pensam 
e praticam a engenharia, o design e a 
moda, a partir da multidisciplinariedade. 
O evento surgiu da necessidade de um 
fórum de discussão entre pesquisadores 
e profissionais dessas áreas para buscar 
uma melhor compreensão dos proble-
mas reais, no dia-a-dia do processo de 
desenvolvimento de produtos. O encon-
tro de 2012, organizado pela UDESC, 
com apoio da UFSC e da Universidade 
do Porto, estará voltado para a inovação 
do projeto centrado no usuário. 

Curso de Design Gráfico é o 2º 
mais concorrido da UDESC 
No vestibular de verão 2012 da UDESC 
o curso de Design Gráfico foi o segundo 
mais concorrido da universidade, atrás 
apenas do curso de Fisioterapia. Foram 
457 inscritos disputando 20 vagas, totali-
zando 22,85 candidatos por vaga. 
“O Curso de Design foi o primeiro no 
Estado e, desde a sua criação, em 1996, 
vem desempenhando um papel impor-
tante em Santa Catarina”, afirma o chefe 
do Departamento de Design do Centro de 
Artes, Célio Teodorico. Ele destaca que a 
procura aumenta conforme as empresas 
têm se conscientizado da importância de 
apresentar bem a sua identidade por meio 
de seu portfólio de produtos e serviços. 
Vale destacar, ainda, que o curso de De-
sign Gráfico também foi classificado com 
quatro estrelas pelo Guia do Estudante 
Profissões Vestibular 2011, da Editora 
Abril, ficando entre os 13 melhores cursos 
de Design Gráfico do Brasil. 

Site tem a missão de transformar 
ideias em realidade
Lançar um novo produto no mercado 
é um desafio que exige conhecimentos 
em logística, varejo, manufatura. Ben 
Kauffman, fundador da empresa Quirky, 
passou por esse processo e pensou em 
uma forma de facilitar a vida de quem 
tem uma idéia na cabeça e quer tirá-la do 
papel. Para isso, ele bolou o site www.
quirky.com, nele qualquer pessoa pode 
enviar sua idéia, basta inscrever o invento 
no site, com o custo de US$ 10. Ele será 
submetido a uma votação. Toda semana, 
a comunidade da internet escolhe dois 
produtos para serem desenvolvidos e os 
internautas ainda contribuem para apri-
morar o projeto inicial. Aos engenheiros 
da Quirky cabe a missão de transformar 
a ideia em realidade.
Fonte: http://g1.globo.com/globo-news/
noticia/2012/04/com-apoio-de-internau-
tas-empresa-transforma-ideias-de-pes-
soas-comuns-em-produtos-reais.html

Foto: Anderson Voltolini.Foto: Diórgines Pavei

IDEA Awards atesta excelência 
em design: Prêmio tem versão 
brasileira
A IDSA – Industrial Designers Society of 
America promove, desde 1980, o Prêmio 
IDEA – International Design Excellence 
Awards. A premiação atesta excelência no 

âmbito do design mundial e o Brasil é o único país autorizado a promover uma versão 
do IDEA Awards fora dos Estados Unidos. Os vencedores da versão brasileira são 
inscritos automaticamente no IDEA Awards americano, concorrendo com participantes 
do mundo inteiro. No ano de 2010, o catarinense Jader Almeida ganhou o Prêmio prata 
do IDEA/Brasil, com o projeto da cadeira Linna Armchair. 
Mais informações em http://www.ideabrasil.com.br/site/idea-awards/
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ping pong

Conheça os responsáveis pelo 
novo site do CEART 

O site do CEART está de cara nova. Pra quem ainda não visitou o novo portal, prepare-se 
para encontrar um layout limpo e moderno, que, além de ser mais organizado, possibilita uma 
melhor navegação. A mudança atende a uma solicitação da Direção Geral do centro e quem 
fica feliz com isso são os usuários, que achavam o site anterior ultrapassado - adjetivo que não 
combina nem um pouco com os estudantes do CEART. 

O projeto é resultado de uma parceria entre o Núcleo de Comunicação e o curso de Design. 
Os responsáveis pelo novo portal são o estagiário Anderson Voltolini (do Núcleo) e Robinson 
Zimmermann (aluno do curso de Design). Em bate-papo rápido e descontraído, eles nos 
contaram mais sobre o processo de criação do novo site.

1. O novo portal está bem mais moderno. Surgiram muitas ideias até vocês chegarem 
ao conceito final?

Anderson - Surgiram algumas alternativas sim, mas o projeto seguiu muito parecido com os 
primeiros esboços. Não queríamos fugir muito do modelo do site anterior do CEART, com as 
notícias e eventos na página inicial. 

Robinson – Tentamos não nos distanciar muito do padrão do atual site da UDESC, que era 
nossa referência.  Por isso, não tivemos grandes problemas na definição conceitual. Focamos 
mesmo na maneira como esse conceito seria implementado e organizado.

    
desi
    gn

Robinson Zimmermann e Anderson 
Voltolini. Foto: Laís Campos Moser

Por Bruna Silva, do Núcleo de Comunicação do CEART 
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2. Quanto tempo vocês levaram para finalizar a 
produção do site?

R - Considerando todas as etapas de projeto, da 
análise do conteúdo até o desenvolvimento efetivo, 
levamos cerca de seis meses.

A – É, foi isso mesmo. A proposta de montar um 
novo portal foi feita pela Direção no meio de setembro 
de 2011. Em outubro comecei a fazer os primeiros 
esboços e, em novembro, o Robinson chegou para 
ajudar. Ele trabalhou em cima do que eu já tinha 
pensado e em dezembro já tínhamos fechado o 
layout. Os meses de fevereiro e março ficaram para a 
programação e migração do site.

3. Vocês trabalharam em conjunto. Como foi a 
divisão das tarefas?

A - Nós nos ajudamos bastante, cada um dando 
pitaco no trabalho do outro, mas por interesse pessoal 
acabamos dividindo um pouco o trabalho. Depois 
de montarmos o grid e definirmos o estilo juntos, o 
Robinson assumiu a parte da interface, enquanto eu 
resolvia algumas questões técnicas de programação. 

R - Quando fui convidado para participar, o Anderson 
já tinha uma parte pronta. Conversamos e dividimos 
de forma que eu fiquei responsável pelo design, sob 
a orientação da professora Gabriela Mager, e ele pelo 
desenvolvimento. Entretanto, por mais que houvesse 
essa divisão, fazíamos reuniões periódicas para trocar 
experiências e discutir decisões.

4. Ficaram satisfeitos com o resultado?

A - Fiquei satisfeito sim. Acho que tanto para o usuário 
interno quanto para o usuário externo o site está mais 

transparente e as informações estão disponíveis de 
forma mais acessível. Agora temos um site dentro 
dos padrões de construção atuais. Além disso, a 
manutenção ficou mais simples e menos suscetível a 
falhas, o que agilizou o processo de publicação das 
matérias. É claro que muita coisa pode ser melhorada 
e algumas coisas não ficaram como imaginávamos no 
começo, mas acredito que entregamos uma solução 
adequada para a necessidade.

R – Também fiquei satisfeito sim. Apesar da vontade, 
que sempre fica nos projetos, de mexer em um detalhe 
ou outro.

5. Qual tem sido a repercussão? O usuário parece 
satisfeito? Vocês têm recebido elogios, críticas ou 
sugestões?

A - Particularmente, eu achei que haveria certa resistência 
por parte dos usuários, já que o site antigo estava no 
ar desde 2005, sempre do mesmo jeito. Mas, no geral, 
o site tem sido bem recebido. Isso mostra que havia a 
necessidade de mudança. Recebemos muitos elogios 
e a transição ocorreu de forma mais tranqüila do que 
esperávamos. As críticas também são válidas, porque 
muitas vezes, quando estamos desenvolvendo algo, 
tudo nos parece óbvio, mas é quando ela é apresentada 
a outras pessoas que percebemos que algumas coisas 
não ficaram tão simples como imaginávamos.

R – As pessoas têm elogiado bastante, mas, claro, 
sugestões são sempre bem-vindas.

6. Definam o novo site do CEART em uma palavra.

A – Simples.

R – Acessível.



44

    
desi
    gn

44

portfolio

Dip – Imaginário Singular / PEDRO HENRIQUE DA SILVA BERTONCINI / Projeto de Graduação
A Dip confecciona peças singulares através da ilustração manual sobre o tecido. Construindo seu imaginário com um grupo seleto de 

artistas que buscam a intersecção entre design, arte e camiseta.
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portfolio

De olho na Senhor / CLAUDIA CHRISTINA MERZ / Projeto de Graduação
Projeto editorial que visa um resgate da Revista Senhor, um marco sem precedentes na história gráfica brasileira. Com enfoque em sua 
plasticidade e os responsáveis desta; Carlos Scliar, Glauco Rodrigues, Jaguar e Bea Feitler.



www.habitenge.net/novo
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portfolio

Identidade visual Habitenge / BRUNO GONÇALVES FERREIRA / Projeto de Graduação
Sobre a estruturação de um novo conceito e posicionamento de mercado, foi proposto o redesign da identidade visual da empresa Habitenge. 
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portfolio

Redesign de Embalagens Refrigerantes Cini / ANDRÉ LUIZ NASSER HOLZMANN / Projeto de Graduação 
Com a nova linha promocional de refrigerantes em embalagens de vidro e um novo posicionamento de mercado, a Cini, de Curitiba, 
busca valorizar a cultura local e a interatividade como formas de reafirmação com o público.
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Miazi Vision / THIAGO ZANATTA / Projeto de Graduação
Primeira linha de óculos produzida a partir de bambu 100% brasileiro, com lentes biodegradáveis. Projeto feito em parceria com as 

empresas Mormaii Sunglasses e Bamcook.
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portfolio

Docol Era: Sistema de Banho Inteligente / VANESSA SPANHOLI / Projeto de Graduação
A experiência do usuário é o tema central no projeto do chuveiro  a gás voltado à marca Docol.  A interface intuitiva busca aprimorar a 
interação do usuário com o sistema utilizando recursos digitais.
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PROMOVE - Linha de Mobiliário Urbano / IVOR CORRÊA BRAGA / Projeto de Graduação 
Composta por ponto de aguardo, bancos e totem de sinalização, a linha de mobiliário urbano Promove atende suas funções básicas 

enquanto atua como agente midiático, gerando receita, promovendo marcas e cidades.
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Dandys / GIORGIA AMIR LONGO ROEPKE / Projeto de Graduação
A linha de sapatos para diabéticas Dandys alia conforto e beleza, proporcionando ao pé diabético leveza e segurança durante o dia a dia. A 
marca e as embalagens foram desenvolvidas pela aluna Adriana Villa Real
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Ícone da moda, Elio Fiorucci 
esteve na UDESC

Elio Fiorucci, estilista italiano criador da grife que leva seu sobrenome, 
esteve em abril no Centro de Artes da Universidade do Estado de Santa 
Catarina para um workshop com as alunas da 7ª fase do curso de Moda. 
As formandas tiveram a oportunidade de conversar face a face com um 
dos ícones da moda sobre a proposta e o conceito de suas coleções de 
formatura – apresentadas no final do ano em um desfile organizado pela 
universidade.

Em 1967, a primeira loja inaugurada por Fiorucci em Milão se tornou 
ponto de encontro entre músicos, artistas de teatro e de cinema e 

A aluna Mariana 
Cabral mostra 
sua produção 
para Elio 
Fiorucci em 
registro de 
Flávio Toassi 
Crispim

em foco

Estilista italiano conversou com alunas do curso de Moda do Centro de Artes
Por Laís Campos Moser, do Núcleo de Comunicação do CEART 
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sensação quase inexplicável. Faz com que confiemos 
mais no nosso trabalho e percebamos detalhes 
na nossa própria criação que estavam passando 
despercebidos”, comenta a aluna.

A acadêmica Renata Vivan também relatou a 
experiência positiva do encontro com Fiorucci: “Ele 
ouviu os conceitos e as explicações para as criações, 
uma tão diferente da outra. E, como se isso fosse 
pouco, enalteceu o que de melhor havia na coleção de 
cada uma. Ouvir falar de sua experiência de vida, de 
tudo o que aconteceu para que ele chegasse aonde 
chegou, sem dúvida, transformou quem eu serei no 
meu futuro profissional”.

Em Florianópolis, Fiorucci também ministrou uma 
palestra para profissionais e empresários do ramo 
da moda. O estilista veio a Santa Catarina a convite 
do Centro de Artes e a partir de contatos entre 
professores da UDESC e  instituições italianas com 
quem a universidade possui convênio.

personalidades italianas da época. A grife, que tinha 
dois anjos como maiores ícones da marca, foi vendida 
a um grupo japonês. Hoje, o estilista possui as marcas 
Love Therapy, Baby Angel e a Selected by Elio Fiorucci, 
e integra o Comitê Científico do grupo IED (Istituto 
Europeo di Design), que possui mais de 40 anos de 
tradição na Europa.  Na visita à UDESC, Fiorucci 
explicou que o sucesso de suas marcas está em não 
separar a moda do design e da arte, e definiu a moda 
como uma descrição de personalidade do indivíduo. 
“A moda exprime, de modo fantasioso ou de um jeito 
prático, a nossa personalidade”, afirmou na ocasião.

“O relato de sua experiência – em um momento em que Nova 
Iorque vivia um período efervescente, tendo a oportunidade de 
trabalhar com gente como Andy Warhol, Truman Capote, Keith 
Haring, Ettore Sottsass, Andrea Branzi e Franco Marabelli – mostra 
a riqueza das ações que unem moda e arte. O contato dos 
estudantes em sala de aula com alguém com este know-how  
contribui para que os nossos estudantes construam a experiência 
de ‘ser’ aluno do CEART.  Iniciativas assim é que tornam cinco 
estrelas o Curso de Moda da UDESC!”

Monique Vandresen, professora do Departamento de Moda
do Centro de Artes da UDESC

Opinião

 A aluna Larissa Lehmkuhl foi uma das acadêmicas que 
apresentou sua coleção ao estilista, recebendo dele 
conselhos, sugestões e incentivo. “Foi algo único, uma 
oportunidade bastante especial. Obter uma aprovação 
e receber os parabéns de um ícone da moda traz uma 

Elio Fiorucci conversou com formandas de Design de Moda sobre as 
coleções de formatura - Foto: Flávio Toassi Crispim
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Moda UDESC: Uma escola 
cinco estrelas

O curso de Design de Moda da UDESC é o melhor do Brasil. Quanto orgulho! No 
final do ano passado, quando a Editora Abril apresentou a edição atualizada do Guia 
do Estudante, foi mesmo uma honra ver que a nossa Universidade era a única a 
conquistar uma classificação cinco estrelas entre tantas outras escolas de Moda bem 
conceituadas pelo País. Na avaliação, não apenas o conteúdo amplo e diversificado, 
mas a formação dos professores, as pesquisas, o resultado disso tudo que aparece 
a cada desfile de formatura – que já deixou boquiaberto Oskar Metsavaht, o 
contemporâneo diretor criativo da Osklen, presente na plateia da turma de 2011.

Não só isso. O curso de Design de Moda da UDESC também tirou nota máxima no 
Enade (Exame Nacional de Desempenho de Estudantes) e massageou ainda mais 
o ego de quem defende a escola, de quem ajudou a construir a fama que hoje atrai 
alunos das mais diversas regiões do País. Conquistar uma vaga por aqui é vitória a 

em foco

  mo
     da

Oskar Metsavaht, diretor 
da Osklen, faz palestra no 
Desfile de Formatura do 
Curso de Moda de 2011. 
Foto de Daniel Vianna

Curso de moda da UDESC foi eleito o melhor do Brasil

Por Maristela Amorim 



5555

Desfile de Formatura do Curso de Moda de 2011. Foto: Daniel Vianna

ser degustada dia a dia, na sala de aula, nas atividades extra-classe, no convívio com colegas e 
mestres. O que é nítido no olhar e nos sonhos dos calouros que a cada ano desembarcam por 
aqui para viver a emoção de estar entre os melhores.

E sempre foi assim. O caminho trilhado com garra e perseverança desde os tempos de Ninita 
Muniz - uma microempresária visionária, que incentivou a indústria da confecção na Grande 
Florianópolis - culminou com a criação do curso de bacharelado em Moda. Foi Ninita quem 
arregaçou as mangas e interferiu junto ao Governo Federal. O então reitor Rogério Brás 
encaminhou o pedido ao CEART e coube às professoras Vera Collaço e Sandra Makowiecky 
iniciar o processo de implantação.

A primeira turma chegou em 1996, no mesmo ano em que Paulo Borges lançava o 
MorumbiFashion Brasil – hoje São Paulo Fashion Week. De lá pra cá, assim como o Calendário 
Oficial de temporadas de Moda, muita coisa mudou. Profissionalizou! A Universidade colaborou 
ainda mais para que o mercado, já importante, se transformasse em muito mais consistente. 
Assimilou e divulgou as novas tecnologias sempre em ascensão; incrementou a Economia - o 
setor de moda é o que mais emprega mão de obra feminina no Brasil! –, e fez a indústria perceber 
a importância da criação. Afinal, é assim que se faz Moda.

Maristela Amorim é jornalista pós-graduada em Gestão de Produto de Moda do Vestuário e professora colaboradora 
do Curso de Design de Moda
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Nada se perde, 
tudo se transforma

Preocupada com o meio-ambiente, a designer de moda Isabel Possidonio vem sendo 
reconhecida por suas elaboradas criações que buscam, acima de tudo, reaproveitar o que 
é descartado. Ela desenvolve peças a partir de diversos materiais, mas a ênfase é dada aos 
produtos têxteis. 

Isabel é formada no curso de moda do CEART e pós-graduada em Moda – Gestão 
e Marketing pelo SENAC de Florianópolis. Durante a graduação, estudou moda e 
responsabilidade socioambiental sob orientação da professora Neide Schulte. Trabalhou 
durante muitos anos como designer de bordados e atualmente ministra oficinas para a 
comunidade na área de criação de peças de moda e decoração, além de elaborar estampas 
manuais, roupas, acessórios e objetos.  

Confira a entrevista concedida à revista Hall Ceart.

ping pong

Fabiana Schittler veste 
vestido de algodão 
orgânico que foi 
desfilado no Paraty 
Ecofashion em 2011. 
A parte superior 
do vestido, com 
aplicações de renda 
de bilro e retalhos de 
algodão orgânico, foi 
feito pela designer 
de moda Isabel 
Possidonio. 
Foto: Luiza Volpato.

Entrevista com Isabel Possidonio

  mo
     da

Por Natália Izidoro, do Núcleo de Comunicação do CEART 



5757

1. De onde surgiu seu interesse em procurar 
utilidades para materiais e objetos descartados?

As dificuldades financeiras por que passei com minha 
família na minha infância contribuíram para que eu 
aprendesse desde cedo a olhar com outros olhos os 
materiais que são descartados.

2. Há quantos anos você cria 
peças? Como tem sido a recepção 
dos seus produtos?

Crio peças há mais ou menos dez 
anos e a recepção ao meu trabalho 
é maravilhosa. Já participei de vários 
programas de TV demonstrando as 
técnicas que utilizo em meu trabalho. 
Recentemente realizei um desfile no 
“Café da Corte”, em São José, e foi 
um sucesso. Todas as peças foram 
vendidas em pouco tempo. Sinto que 
tenho evoluído a cada ano e percebo 
isso observando fotos de 
antigos trabalhos meus.

3. Qual seu envolvimento com o Programa 
Ecomoda?

Participo ministrando oficinas de criação de 
acessórios de moda e decoração, customização de 
peças e reaproveitamento de materiais. Também 
produzo peças de vestuário, acessórios e objetos 
de decoração, dependendo do evento que o projeto 
participe. Em um desfile na Itália, por exemplo, criei 
alguns acessórios, como carteiras de mão, que 
ajudaram a compor os looks.

4. Em relação ao mercado de moda, como você 
avalia a preocupação atual com a preservação do 
meio ambiente e com a utilização de materiais 
reaproveitáveis?

Em relação ao meio ambiente de maneira mais ampla 
tenho percebido que o assunto está sendo levado 
mais a sério, até porque as pessoas estão com medo 

do futuro. No entanto, ainda se faz muito 
pouco. Atividades simples, como separar 
o lixo e não usar sacolas descartáveis, 
ainda não são realizadas pela maioria das 
pessoas.

Quanto ao mercado de moda, ele por si 
só estimula as pessoas ao consumo. Não 
é difundido para a massa, por exemplo, 
a ideia de  reaproveitar, transformar, 
reutilizar. Você vê alguma propaganda 
na TV estimulando as pessoas a 
comprarem roupas de brechó? Do 
meu ponto  de vista muitas marcas se 
apropriaram do movimento “eco” para 
se autopromoverem. Infelizmente, falta 

nas pessoas que alimentam o mercado da moda um 
pouco de personalidade. A maioria das pessoas muda 
seus gostos dependendo do que aparece no figurino 
da atriz principal da novela. A chamada “massa” ainda 
torce o nariz para o consumo de peças feitas a partir 
de material  reaproveitado ou reciclado, mesmo sendo 
peças com design.

5. Você também desenvolve um trabalho de moda 
direcionado à massa?

As peças que desenvolvo não são direcionadas à 
massa, minhas oficinas sim. Elas são oferecidas para 
todos aqueles que desejam aprender a desenvolver 

“Atividades 
simples, como 
separar o lixo e 

não usar sacolas 
descartáveis, 
ainda não são 
realizadas pela 

maioria das 
pessoas.”
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um trabalho em que materiais simples são transformados em peças com 
design e valor agregado.

6. Que projetos relacionados à sustentabilidade você já desenvolveu?

Durante a graduação, trabalhei com o tema moda e responsabilidade 
socioambiental, ministrando oficinas para um grupo de mulheres que 
puderam desenvolver peças de decoração e acessórios de moda feitos 
com materiais reaproveitados. Ministrei oficinas de artesanato com 
materiais descartados para crianças, dei aulas em um curso oferecido pela 
UDESC a alunos de escolas públicas e também já participei em projetos 
como Veg Fashion, além de ter trabalhado com a professora Neide Schulte 
no projeto Ecomoda.

ping pong

Fotos: 1. Camiseta criada por Isabel Possidonio, 
confeccionada e trabalhada utilizado técnicas 

manuais como bordado, aplicação de pedrarias e 
texturas feitas com camadas distintas de tecidos 
reaproveitados. Foto: Isabel Possidonio 2. Isabel 

Possidonio (de vestido floral), cercada pelas modelos 
do desfile realizado no Café da Corte, em São José. 

Imagem de acervo da estilista. 3. Bolsa produzida 
pelo projeto Ecomoda. Foto: Luiza Volpato

O trabalho de Isabel pode ser conferido em www.isabelpossidonio.blogspot.com e 
suas peças podem ser adquiridas na loja do Café da Corte, em São José, ou feitas por 
encomenda. Todas as peças são únicas.

Dica

“O ideal é que as pessoas procurem sempre usar os produtos pelo maior tempo possível 
e depois reutilizar ou reciclar para que se tornem matéria-prima para outras peças. A 
customização, que chegou ao Brasil no fim dos anos 90, criou um novo conceito de moda 
que personaliza e dá mais tempo de vida para as peças do vestuário. Já o Upcycle é 
uma nova denominação criada para definir o processo de transformar  produtos inúteis 
e descartáveis em matéria prima para novos usos. Significa tra nsformar algo que esteja 
no fim de sua vida útil em algo novamente útil sem que precise passar pelos processos 
de reciclagem. Já existem profissionais e empresas que se dedicam a esse trabalho, e é 
crescente o número de marcas e estilistas que aderem ao estilo.”

1.

2.

3.

Neide Schulte é professora do curso de Moda da UDESC e coordenadora do Programa de Extensão 
EcoModa- www.ecomoda.ceart.udesc.br

Opinião
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fica a dica

Modateca – espaço para a preservação de moda e de vestuário 
O projeto Modateca é um espaço para pesquisa de moda e de vestuário que tem, em seu acervo, roupas coletadas, documentadas, 
conservadas, armazenadas e expostas de forma permanente e temporária. Tem por objetivo contribuir para a formação de uma me-
mória têxtil em Santa Catarina. As peças são coletadas por meio de doação ou permuta. Mais informações por meio do site:
http://pages.udesc.br/~modateca/

Programa EcoModa capacita jovens em Ipira, no 
oeste de SC 
Professores e bolsistas do Programa EcoModa começaram, em 
março, as atividades referentes ao projeto que pretende criar 
uma unidade didática em confecção no município de Ipira, no 
oeste do Estado. A ideia é que jovens agricultores e familiares 
recebam capacitação em desenho de moda, desenvolvimento 
de coleção, molde e encaixe e corte/costura para serem os 
futuros empreendedores no setor da confecção. O EcoModa 
é um programa de extensão do curso de moda do CEART e 
existe desde 2004.

Site do Programa Modeline traz conteúdos relacio-
nados ao curso de moda
O site do Programa Modeline – Moda e Extensão Virtual é 
destinado à divulgação do que acontece no Curso de Bacha-
relado em Moda da UDESC. No site, os interessados poderão 
encontrar vagas de emprego, dicas de cursos e eventos na área 
da moda, e acompanhar o dia-a-dia do curso. O programa tam-
bém promove a integração das ações virtuais do Departamento 
de Moda por meio do site.
Acesse pelo endereço: http://www.modeline.ceart.udesc.br/
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Trabalho de Bruna Gomes para o Octa Fashion - Desfile de formatura do curso de Moda. 
Modelo Fernanda Cereser Fracaro. Foto: Caio-Cezar
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portfolio

Imagem do editorial de moda produzido por Alexandra Porto, aluna da 7ª fase para a Loja 55. 
Modelo Juliana Pereira. Foto: Lorena Machado
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Rafaela Mendel desfila look da aluna Raquel Pizzolato Oliveira para o Octa Fashion 2011, desfile de formatura do curso de Moda
Foto: Magno Bottrel

portfolio
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Trabalho de Pauliane Duarte para o Octa Fashion - Desfile de formatura do curso de Moda. 
Foto: Caio Cezar
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Em busca da perfeição

“Para ser pianista a gente tem que sonhar em se tornar cada dia um músico mais completo 
e melhor qualificado. É uma eterna busca”. Assim define Guilherme Amaral a sua profissão. 
Formado em Bacharelado em Música – opção Piano pela Universidade do Estado de Santa 
Catarina, no ano de 2004, e mestre pela mesma instituição em 2009, ele não se imagina 
trabalhando em outra área. 

Atualmente, Guilherme é professor de piano nas escolas Allegro Vivace e Camerata Florianópolis, 
ministra aulas particulares, apresenta-se em recitais solo e a quatro mãos, e acompanha corais, 
orquestras e outros instrumentistas. Guilherme integra o SC Piano Trio – em conjunto com o 
violinista Mário Marçal Jr e com o violoncelista Raphael Buratto – que tem realizado diversas 
apresentações pelo Estado. Frequentemente, toca com a Pró-Música e com a Camerata 
Florianópolis em concertos e recitais, e ultimamente tem se apresentado também com a 
Orquestra Filarmonia Santa Catarina. Para tanto, na maior parte do ano, ele dedica entre quatro e 
seis horas diárias ao estudo do piano.

Guilherme começou a estudar piano aos nove anos e decidiu seguir a profissão quando ainda 
era adolescente. “A escolha foi motivada pelo prazer de tocar e pelos desafios que envolvem a 
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Conversa com Guilherme Amaral, pianista formado pela UDESC

Cena de apresentação 
de Guilherme Amaral 
em registro que 
pertence ao acervo do 
músico

Por Laís Campos Moser, do Núcleo de Comunicação do CEART 
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atividade. Devido aos bons professores, ao apoio dos pais e ao excelente ambiente criado 
junto com os colegas da escola de música e suas famílias, logo o hobby de tocar piano se 
tornou o meu principal objetivo. Quando atingi a idade de entrar em uma universidade, já 
sabia que poderia seguir a carreira profissionalmente”, afirma.

Questionado sobre seus compositores preferidos, Guilherme hesita diante de dezenas de 
obras favoritas. Cita Bach, Beethoven, Mozart, Brahms, Ravel, Liszt, Chopin, Rachmaninoff, 
Villa-Lobos e Guarnieri entre suas preferências. “Nos meus recitais, costumo mesclar o 
repertório com peças que eu gosto e com peças que sei que o público gostaria de ouvir, ou 
até mesmo com peças que despertem a curiosidade do público. Às vezes, é possível fazer 
isso com obras de compositores pouco conhecidos”, pontua sobre a escolha das obras para 
seus recitais.

O pianista destaca a importância da universidade na sua formação, mencionando que na 
UDESC o trabalho da professora Maria Bernardete Castelan Póvoas colaborou para que ele 
aperfeiçoasse a sua técnica. “Na universidade podemos ter contato com bons professores, 
seja em workshops e masterclasses ou nas disciplinas curriculares”, reflete. Para o futuro, 
Guilherme planeja aprimorar seus estudos. “Gostaria muito que a UDESC abrisse um curso 
de doutorado em piano”, deseja o pianista, na eterna busca por ser cada vez mais completo 
e melhor qualificado.

O pianista Guilherme 
Amaral em 
apresentação do SC 
Piano Trio, integrado 
também pelo violinista 
Mário Marçal Jr. e 
pelo violoncelista 
Raphael Buratto.                
Foto: Juliano Baby
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Vencedor do Grammy Latino

Um dos principais grupos do gênero em atividade no cenário internacional, o Quarteto Brasileiro 
de Violões, integrado pelo professor de Música da UDESC, Luiz Mantovani, foi premiado – em 
2011 – no Grammy Latino. Com o CD Brazilian Guitar Quartet plays Villa-Lobos, o quarteto foi 
premiado na categoria melhor álbum de música clássica. Além de Mantovani, faziam parte do 
grupo à época da premiação os músicos Tadeu do Amaral, Everton Gloeden e Gustavo Costa. 
Recentemente, Gustavo Costa deu lugar ao jovem violonista paulista Claudio Faga.
 
Nesta entrevista, Mantovani conta para Revista Hall CEART um pouco sobre o grupo.
 
1. O que isto significa, a conquista de um prêmio como o Grammy Latino? 
 
A conquista do Grammy Latino é sem dúvida um dos pontos altos de nossa carreira, que este 
ano completa 14 anos de atividade e que tem a divulgação da música de concerto brasileira 
como uma de suas principais metas. O que foi um pouco decepcionante foi a repercussão 
que uma premiação deste nível teve no Brasil, até mesmo na imprensa especializada. De 
qualquer forma, esperamos que a médio e longo prazo esta premiação ajude a tornar nosso 

ping pong

Da esquerda para a direita: 
Everton Gloeden, Claudio Faga, 
Luiz Mantovani e Tadeu do Amaral. 
Foto: Suzane Medeiros Vianna

Quarteto Brasileiro de Violões notabiliza-se pelos arranjos exclusivos

Por Laís Campos Moser, do Núcleo de Comunicação do CEART 
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trabalho mais conhecido também em nosso país, 
dentro e fora do circuito da música clássica.
 
2. Vocês esperavam pela premiação?
 
De maneira alguma. Nosso trabalho é norteado por 
objetivos puramente pessoais e artísticos e temos 
a sorte de gravar para um selo (o norte-americano 
Delos) que sempre apoiou nossos projetos incondi-
cionalmente, nunca influenciando nossas escolhas de 
repertório ou pressionando para que realizássemos 
gravações mais “comerciais”. Por isso, não imaginá-
vamos que este CD seria um produto que concorreria 
a um prêmio desta abrangência, ainda mais numa 
categoria continental como é a de música clássica. 
Nossa ideia era apenas prestar uma homenagem 
ao Villa-Lobos e mostrar como sua música pode 
soar convincente em nossos arranjos, e estávamos 
satisfeitos com as críticas positivas que já havíamos 
recebido na imprensa especializada dos EUA. Quando 
soubemos que tínhamos sido indicados, a surpresa foi 
enorme. Claro que a partir daí criou-se uma expec-
tativa com relação ao prêmio, mas, a julgar pelo nível 
dos outros concorrentes, teria sido no mínimo ingênuo 
afirmar que éramos favoritos. Mas no fim faturamos o 
Grammy Latino, e isto foi um motivo de muita alegria e 
comemoração entre todos, inclusive a nossa gravado-
ra, que recebeu este prêmio pela primeira vez.
 
3. O grupo tem uma instrumentação diferenciada. 
O que é isso na prática?
 
A diferença consiste basicamente no fato de que tra-
balhamos com dois tipos de violões: os tradicionais de 
seis cordas e os de oito cordas (que é o que eu toco 
no grupo), que têm uma tessitura expandida tanto 
no registro grave quanto no agudo. Isso dá ao grupo 
praticamente a tessitura de um quarteto de cordas, 

e amplia enormemente as possibilidades de trata-
mento de nossa principal matéria-prima, que são os 
arranjos de obras escritas originalmente para outros 
instrumentos ou grupos. Se tocássemos apenas com 
violões tradicionais, dificilmente obteríamos o mesmo 
efeito, pois a música teria que ser “comprimida” numa 
tessitura reduzida, e muitos dos recursos técnicos que 
utilizamos nos arranjos seriam impraticáveis. 
 
4. Como surgiu o quarteto?
 
O grupo surgiu há 14 anos, a partir de uma experi-
ência musical entre quatro amigos. A ideia inicial era 
testar alguns arranjos que permitissem aos quatro 
tocarem música que amavam, mas que de certa forma 
se sentiam frustrados por não poder executá-la ao 
violão solo. Eu não estava no grupo nesta época, que 
era formado pelo escocês Paul Galbraith (o “inventor” 
do violão de 8 cordas que usamos), Everton Gloeden, 
Edelton Gloeden e Tadeu do Amaral. Em razão de 
muitas coincidências felizes, o quarteto logo no início 
assinou um contrato com a Delos e também com 
uma empresária nos EUA, que trabalhou com o grupo 
por 12 anos. Foi tudo muito rápido e em um ano o 
quarteto já tinha turnês agendadas nos EUA e estava 
lançando CDs no mercado internacional. Como todo 
grupo de câmara profissional, eventualmente ocorre-
ram trocas de membros, mas nunca deixamos que 
isso transformasse a essência do trabalho. Numa des-
tas trocas, em 2005, fui convidado a fazer um teste no 
quarteto tocando o violão de 8 cordas e desde então 
faço parte do grupo, que por sinal atualmente nem 
tem mais a formação que ganhou o Grammy Latino.
 
5. O Quarteto é mais conhecido e prestigiado no 
exterior do que no próprio Brasil. Porque você acha 
que isto ocorre? 
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Muito deste panorama tem suas raízes nos fatos que descrevi acima: o quarteto iniciou 
sua carreira de forma muito rápida e já se consolidando no exterior com grande sucesso. 
Sendo assim, “cavar” uma carreira no Brasil não era necessário do ponto de vista profis-
sional, pois o grupo já tinha se estabelecido fora do país. Infelizmente, não tivemos aqui 
a mesma sorte que tivemos no exterior, encontrando um agente que acreditasse no 
nosso trabalho e ajudasse a construir nosso nome no país. Também, apesar do sucesso 
lá fora, a repercussão de nosso trabalho na mídia nacional nunca foi muito expressiva, e 
sabemos o quanto isto é importante para um grupo se tornar conhecido. Poucos con-
vites surgiam e, quando aconteciam, nem sempre se efetivavam, por motivos diversos. 
A nossa situação atual no Brasil é reflexo desta característica do grupo ao longo de 
toda a sua existência e isso se deve em parte a uma certa acomodação de nossa parte 
- embora não deliberada e sim consequência de nossa carreira no exterior - e uma falta 
de interesse de festivais, organizadores de concertos, produtores e imprensa em geral, 
talvez justamente pelo fato de não termos construído as bases de nossa carreira por aqui 
e sermos pouco conhecidos. 
 
6. Cinco CD’s e diversas apresentações pela América, Europa, Ásia e Oceania. Com 
este histórico, dá para dizer qual apresentação marcou de maneira especial o 
grupo?
 
Acho impossível elencar quais foram as apresentações mais marcantes, mesmo porque 
quando pisamos no palco somos o mesmo grupo onde quer que estejamos - a energia 
e vontade de tocar é sempre igual. Mas é muito bom, por exemplo, quando somos con-
vidados novamente a nos apresentarmos numa série, muitas vezes a pedido do público. 
Por exemplo, já tocamos cinco vezes no 92nd St. ‘Y’ em Nova York, uma das salas de 
concerto mais prestigiadas daquela cidade. Isto é um real reconhecimento, pois indica 
que público e organizadores ficaram tão satisfeitos com o seu trabalho que lhe querem 
de volta. Também passamos por algumas situações inusitadas que nunca esperaríamos 
viver. Por exemplo, uma vez tocamos um concerto ao ar livre num parque em Pittsburgh, 
para quase 5000 pessoas. Para mim, um recorde difícil de ser igualado! Enfim, as lem-
branças são muitas e, felizmente, a grande maioria delas são boas.
 
7. Qual o próximo projeto do Quarteto Brasileiro de Violões?
 
Nosso próximo grande projeto é um novo disco, provavelmente de música espanhola - 
Granados, de Falla, Turina, Rodrigo e Albéniz. Os arranjos já estão prontos e acho que 
será fantástico!



Rodrigo Moreira da Silva

Música de tradição
oral e identidade cultural

Ratoeira
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Orquestra Acadêmica UDESC lança CD de com-
posições brasileiras 
A Orquestra UDESC completou dez anos de existência em 
2012 e, para comemorar, gravou seu primeiro disco, que traz 
repertório de música clássica brasileira. No álbum, são interpre-
tadas composições de Clóvis Pereira, Ernani Aguiar, Henrique 
de Curitiba, Edmundo Villani-Côrtes e Alberto Heller. O grupo é 
composto por acadêmicos do curso de Música (CEART), e a Di-
reção Musical do CD ficou por conta do professor João Eduardo 
Titton (UDESC). O disco será distribuído para bibliotecas, univer-
sidades, Instituições igadas à música e educação e programas 
de televisão com proposta cultural.

Livro aborda o gênero musical “ratoeira” no litoral 
catarinense 
Escrito por Rodrigo Moreira da Silva, a obra “Ratoeira: Música 
de Tradição Oral e Identidade Cultural” resulta da dissertação 
de mestrado do autor, elaborada junto ao Programa de Pós-
Graduação em Música da UDESC, e orientada pelo professor 
Acácio Piedade. O tema estudado pelo autor é a cultura de 
origem açoriana do litoral catarinense, em particular do gênero 
musical chamado Ratoeira. A publicação pode ser encontrada 
na Biblioteca Central da UDESC.

Artistas recebem direitos autorais do YouTube 
Quem utiliza material de terceiros ou posta vídeos que não sejam 
de sua autoria no YouTube agora é redirecionado à uma página 
que pretende conscientizar o usuário infrator sobre proprie-
dade intelectual. Essa iniciativa vem ao encontro da decisão do 
Google em demonstrar respeito aos direitos autorais, através 
de pagamento feito ao Escritório Central de Arrecadação e Dis-
tribuição (Ecad). Apenas os artistas filiados ao Ecad poderão se 
habilitar a receber o pagamento e, para isso, as obras musicais 
devem estar devidamente cadastradas. No ano passado, foram 
distribuídos mais de 67 mil reais, referentes às músicas executa-
das no segundo semestre de 2010.  

Fonte: Letras & Notas – Notícias do Escritório Central de Arrec-
adação e Distribuição. Ano 5, nº16.

CEART sediou a 8ª edição de simpósio nacional 
de música
Em maio, a UDESC recebeu especialistas de todo o país no 
SIMCAM - Simpósio de Cognição e Artes Musicais. A oitava 
edição do evento, que ocorre anualmente, foi promovida 
pela Associação Brasileira de Cognição e Artes Musicais 
(ABMC) em parceria com o Programa de Pós-Graduação do 
Departamento de Música da UDESC. O evento reuniu mais 
de 140 inscritos, em conferências, mesas redondas e grupos 
de estudos, sessões de comunicações, demonstrações 
e pôsteres, bem como em apresentações artísticas. “Ao 
oportunizar o intercâmbio entre pesquisadores e estudantes 
de diferentes níveis do ensino superior, a oitava edição 
do SIMCAM deu continuidade a discussões iniciadas em 
edições anteriores do Simpósio, contribuindo no processo de 
crescimento da pesquisa em Cognição e Música e instigando 
à continuidade da pesquisa nesta área de conhecimento 
e a ampliação das possibilidades da pesquisa em Música 
para a Pós-Graduação no Brasil”, afirma a professora Maria 
Bernardete Póvoas, coordenadora geral do SIMCAM 8.
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Espetáculo Musical As Sete Caras da Verdade, na 1ª Edição da Maratona Cultural. 
Fotos: Cristiano Prim

portfolio
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Professora Alícia Cupani e o pianista Eugênio Menegaz em cena no espetáculo Imagens de Ópera.  
Foto: Cristiano Prim

portfolio
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Detalhe de equipamento no estúdio de gravação do Centro de Artes da UDESC. 
Fotos: Flávio Toassi Crispim

portfolio
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Instrumentos da Orquestra Acadêmica da UDESC.
Fotos: Claudio Brandão

portfolio
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Movimento pela Dança é 
realizado no CEART

Apesar de mais de 40 eventos de dança serem 
promovidos anualmente em Santa Catarina, ainda não 
há um curso de Ensino Superior para este segmento 
no Estado.

Diante desse cenário contraditório é que, desde 
2009, tramita o projeto que busca criar o curso 
de Licenciatura em Dança no Centro de Artes da 
Udesc. A parte mais difícil - a elaboração do projeto 
pedagógico, o custo orçamentário, as demandas 
de infra-estrutura - já foi feita. O projeto prevê a 

em foco

Aula aberta de Viewpoints 
ministrada por alunos do 
curso de Teatro durante 
o Movimento pela dança 
Foto: Talita Burbulhan

no
   hall

contratação de cerca de oito professores e dois 
técnicos para que o curso entre em vigor. 
O curso atenderia a uma demanda social e está 
previsto no Planejamento Estratégico da UDESC 
– PLANO 20 (2007/2027). A  proposta é formar 
professores, coreógrafos e críticos em dança. Essa 
formação profissional é necessária não só para 
capacitar professores a lecionarem nas escolas de 
1° e 2° grau, em cumprimento à Lei de Diretrizes 
e Bases, que garante o ensino de Arte como 
componente curricular obrigatório da Educação Básica 

Por Talita Burbulhan, do Núcleo de Comunicação do CEART 
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representado pelas quatro linguagens – teatro, música, 
artes visuais e dança, mas também para aprimorar o 
desenvolvimento artístico que já existe no Estado.

Cientes dessa situação, membros da comunidade 
artística do Estado reuniram-se e 
lançaram o “Movimento pela Dança 
no Ceart”. O evento contou com 
a participação da Associação de 
Profissionais de Dança de Santa 
Catarina (APRODANÇA), alunos, 
professores e técnicos da UDESC. 

A programação do “Movimento 
pela Dança no Ceart”, realizada 
no dia 27 de abril, teve início no 
período da tarde, com uma aula 
aberta, ministrada por Anderson do 
Carmo e Pedro Coimbra, alunos 
de Licenciatura e Bacharelado em 
Teatro da UDESC. O tema abordado foi “Viewpoints”, 
técnica surgida nos anos 1970 nos Estados Unidos e 
que mescla linguagens artísticas. A aula teve enfoque 
na preparação corporal dos participantes e, de 
acordo com uma delas, a aluna Tainá Rodrigues, “os 
ministrantes conseguiram aliar prática e teoria de forma 
simples e didática”.

O evento também promoveu o lançamento do livro 
“Histórias da Dança – Coleção Dança Cênica Vol.2”. 
Organizado por Vera Torres, professora da UFSC 
(Universidade Federal de Santa Catarina) e por Sandra 
Meyer e Jussara Xavier, professoras do Centro de Artes 
da UDESC (Universidade do Estado de Santa Catarina). 
O livro é uma compilação de artigos sobre histórias 
da dança, desde as suas primeiras manifestações em 
Santa Catarina até a importância de dançarinos locais.
A artista Ana Alonso também esteve presente e, na 

ocasião, coordenou uma Jam Session – atividade 
de improvisação de movimentos com os presentes. 
Durante a atividade, a APRODANÇA leu a moção 
do movimento “FALTA DANÇA!!!”, criado em 2010 
em apoio a aprovação da Licenciatura em Dança, 

enquanto o público conferia a 
projeção de fotografias sobre a 
produção em dança no contexto 
catarinense.

A professora Sandra Meyer acredita 
que diante dessas manifestações, fica 
claro que a dança já está inserida em 
Santa Catarina. “O que nos falta agora 
é capacitação profissional. 
A inexistência de cursos superiores 
em dança no estado gera uma 
lacuna na formação desta linguagem 
artística. A UDESC, enquanto 
universidade pública, pode legitimá-

la, capacitando, assim, seus agentes para a atividade 
artística e pedagógica”.

“O que nos falta 
agora é capacitação 

profissional. A 
inexistência de 

cursos superiores 
em dança no estado 

gera uma lacuna 
na formação desta 
linguagem artística”

Vera Torres, Sandra Meyer e Jussara Xavier no lançamento do livro Histórias 
da Dança. Foto de Talita Burbulhan
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Assessoria de imprensa

Viver em um mundo globalizado, no qual as distâncias 
geográficas são consideradas relativas para a 
disseminação da informação, coloca a comunicação 
empresarial e institucional em um patamar altamente 
estratégico no âmbito das organizações/instituições. Já 
não se pode pensar em questões como transparência, 
credibilidade e renome sem a interface direta da 
comunicação nesses processos.

As universidades desempenham um papel central 
na produção do conhecimento cientifico, cultural 
ou tecnológico. É por meio delas que o saber é 
construído, discutido, reformulado, interpretado e 
materializado em ações, produtos, técnicas, resultados 

e críticas na sociedade. Diante disso, estar inserido 
em um mundo no qual as fronteiras do conhecimento 
diminuíram consideravelmente, exige cada vez mais 
a comunicação dessas instituições com a sociedade.

Portanto, as assessorias de comunicação universitárias 
têm um papel crucial quanto à divulgação do 
conhecimento produzido e das ações que estão sendo 
desenvolvidas para a comunidade interna e externa 
à instituição. Esta divulgação pode ser realizada tanto 
pelos veículos institucionais da universidade – sites, 
publicações, páginas nas redes sociais – quanto pela 
inserção nos meios de comunicação.

Matérias sobre o Ceart 
coletadas em jornais 
Foto: Laís Moser

no
   hall

Papel estratégico na comunicação entre universidade e sociedade
Por Laís Campos Moser, do Núcleo de Comunicação do CEART 
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Fazer a ponte entre a universidade e a imprensa – por conseqüência, com a sociedade 
– é uma das principais atividades da assessoria de imprensa. Por isso, os assessores de 
comunicação trabalham, também, com o objetivo de divulgar na mídia o que é realizado na 
instituição. Neste processo, a colaboração de alunos e docentes – nossas principais fontes 
de informação – é fundamental para que as informações cheguem com agilidade à equipe de 
comunicação da universidade, que, em forma de notícias, as repassará para os jornalistas da 
imprensa.

A assessoria de imprensa também tem por objetivo tornar as fontes de informação 
recorrentes na mídia, por meio de entrevistas, aumentando a visibilidade da instituição. Após 
este processo, a assessoria tem a missão de arquivar o histórico de publicações sobre a 
universidade, através da clipagem. Este método permite que, ano após ano, possa-se ter 
acesso às notícias, matérias e entrevistas publicadas sobre a organização.

Graça Monteiro, jornalista da Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (Embrapa) e 
professora do Instituto de Ensino Superior de Brasília (Iesb), ressalta um ponto importante 
das assessorias de imprensa de instituições públicas: “Tornar público, via imprensa, o 
trabalho da instituição, tem como finalidade uma prestação de contas à sociedade, para que 
ela possa avaliar o que está sendo feito e verificar se está de acordo com seus interesses e 
necessidades, tornando-se, assim, uma aliada da organização e, portanto, comprometida com 
sua manutenção” (MONTEIRO, 2011, p. 123 e 124).

Sendo assim, as assessorias de imprensa das universidades passam a ter um papel 
fundamental, na medida em que se constituem como a principal intermediação oficial entre 
a tríade universitária – ensino, pesquisa e extensão – e a imprensa. Desta forma, todos são 
“chamados” a contribuir no processo de transmissão da informação, para que a comunicação 
universitária possa melhor atingir seus objetivos perante a sociedade. 

Quanto mais as instituições de ensino divulgarem pesquisas e 

projetos, mais informação serão difundidas à sociedade, o que torna 

esta responsabilidade ainda maior para as instituições públicas.

MONTEIRO, G. F. A notícia institucional. In: DUARTE, Jorge (Org.). Assessoria de imprensa e relacionamento com a 
mídia: teoria e técnica. São Paulo: Atlas, 2011. p. 115-136.
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