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Orcid iD 
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Título: Passado - Contemporâneo : História da Arte em Santa Catarina.  

 

Descrição com linha de pesquisa e área de concentração: Linguística, Letras e Artes 

 

Resumo: Projeto do grupo de pesquisa "História da arte: imagem-acontecimento" ( plataforma CNPq) 

que se dedica a fazer uma seleção de obras de arte significativas, visando compor antologias que 

possam auxiliar a compreender uma história da arte feita em Santa Catarina, através de leituras de 

obras existentes em acervos particulares ou em acervos de museus. O critério de seleção será o 

equilíbrio entre a qualidade artística das obras e sua representatividade histórica. Não se trata, portanto, 

de um manual, ou história da arte no sentido convencional, pois, ao lado de pinturas de referência, 

certamente aparecerão outras raramente lembradas; pretende-se analisar tanto obras cujo valor estético 

é continuamente reafirmado quanto trabalhos mais esquecidos, que permitam, pelo exame das 

circunstâncias de sua produção, entender o processo de arte em Santa Catarina. A intenção é pensar na 

chave da recepção crítica, nosso processo de formação. Consiste em pensar um história da arte fora dos 

centros considerados recorrentemente como palcos produtores e disseminadores de cânones e 

tendências, produzindo reflexões que, sem negar a ação temporal, contorne uma história da arte 

cronológico-evolutiva para privilegiar as questões que reverberam no tempo e no espaço, armando um 

campo de pensamento e articulando problemas. O trabalho compreende uma pesquisa bibliográfica na 

linha de teoria e história da arte e será elaborado com base em bibliografias sobre temas gerais de 

referência. Serão considerados também, fontes primárias, livros, entrevistas, artigos, periódicos, 

catálogos, internet e imagens de obras de arte. 

 

Palavras- Chave: História da Arte em Santa Catarina; Antologias da arte em Santa Catarina; Acervos e 

arquivos artísticos públicos em Santa Catarina.  

 

A LINHA DE TEORIA E HISTÓRIA DA ARTE (LTHA) é formada pelos seguintes professores:  

 

-Sandra Makowiecky e Rosangela Miranda Cherem (desde o início do PPGAV em 2005, ambas 

coordenam o GRUPO DE PESQUISA HISTÓRIA DA ARTE:IMAGEM ACONTECIMENTO, 

cadastrado no CNPQ),   

-Alice de Oliveira Viana e Luana Maribele Wedekin (ambas credenciadas a partir de 2019 e integrantes 

do referido grupo de pesquisa também),  

-Antônio Carlos Vargas Sant’Anna (professor integrante da linha desde 2013, atualmente na condição 

de colaborador).  

https://orcid.org/0000-0002-9132-3643
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Linha PPGAV_ Teoria e História das Artes Visuais: Contempla pesquisas sobre experiências, 

sensibilidades e percepções artísticas e estéticas e que envolvem uma interlocução histórica.  

 

DESCRICAO DO GRUPO NO DIRETÓRIO DE PESQUISA DO CNPQ_ O grupo "História da arte: 

imagem-acontecimento" considera os contextos e injunções que constituem a imagem como obra de 

arte, inserindo-a num campo de acontecimentos. Demanda um enfoque baseado no ato de colher 

evidências, seguir pegadas e reconhecer vestígios, construindo uma tessitura que ultrapassa os limites 

do tempo-espaço. Deste modo, a obra não é apreendida nem como objeto ou sujeito, nem como 

matéria ou conceito, mas como um território cujas contingências não cessam de rebater e retornar. 

Operando um pensamento através de báscula, seus sentidos situam-se num território constituído tanto 

por probabilidades ou plausibilidades visibilizadas sob certas circunstâncias datadas e contingências 

geográficas; como por possibilidades e afetos explicativos, ou seja, que ultrapassam os contornos do 

varal cronológico e fazem aparecer aquilo que insiste e persiste, tornando-se abertura para infinitas 

combinações e desdobramentos. 

  

Data de início: agosto de 2017  

 

Natureza: (Pesquisa ou extensão): PESQUISA  

 

Situação: Projeto Finalizou a parte de acervo biplanar. Foi publicado o livro : 

Makowiecky, Sandra e Cherem,Rosângela Miranda. (Org.). Passado-Presente em quadros : uma 

antologia da história da arte em Santa Catarina. 1ed.Florianópolis: AAESC - Editora da Associação de 

Arte Educadores de Santa Catarina, 2019.  

 

Membros do projeto:  

 

Sandra Makowiecky Doutora- Profa. 

Do  PPGAV 

572.543.899-68 

Rosangela Miranda Cherem  Doutora- Profa. 

Do  PPGAV 

288.451.889-49 

 

Luciane Ruschel Nascimento Garcez  Dra. Pesquisadora  577.415.220-00 

 

Luana Maribele Wedekin Doutora- Profa. 

Do  PPGAV 

712.086.239-15 

Alice de Oliveira Viana  Doutora- Profa. 

Do  PPGAV 

025.897.609-81 
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Daniele Rocha Benício  Dra. Pesquisadora 734.239.980-91 

Francine Regis Goudel  Doutoranda -PPGAV 041.567.239-25 

Rafael Fontes Gaspar  Doutorando -PPGAV 326.775.138-11 

 

Laís Soares Pereira Mestranda -PPGAV 068.610.159-62 

Marco Antonio Baptista Mestranda -PPGAV 003.112.450-05 

Monique Burigo Marin Mestranda -PPGAV 088.374.809-62 

 

Natureza Financiamento (datas): Financiador(es): Fundação de Amparo à Pesquisa e Inovação do 

Estado de Santa Catarina - Auxílio financeiro / Universidade do Estado de Santa Catarina - Auxílio 

financeiro. 

 

 


