
OFICINA CRIATIVA ILUSTRAÇÃO
INTUITIVA: EXPRESSÃO DE SI

Por Ana Carolina Martins Silva

W W W . U D E S C . B R / B I B L I O T E C A C E N T R A L

OFICINAS 
Biblioteca Central

2022



Ação 01: Clube de Leitura
Ação 02: Ocupações Biblioteca 
Ação 03: Música na Biblioteca
Ação 04: Oficinas Criativas

A visão restritiva da biblioteca como fornecedora de acesso ao
conhecimento registrado vem passando por modificações, cada vez
mais o discurso e o conceito de biblioteca estão centrados nas
pessoas e menos no acervo. 
     A Biblioteca passa a ser percebida não apenas como um espaço
que auxilia no acesso à informação, mas também como um agente na
construção do conhecimento e promoção cultural.
    Considerando este cenário e a nova postura da Biblioteca
Universitária da Udesc, que busca se consolidar como um espaço
criativo e de compartilhamento de ideias e conhecimento, o Projeto
Biblioteca Portas Abertas pretende concretizar essa nova imagem junto
à comunidade universitária, sendo capaz de integrar cultura, arte e
informação em um mesmo espaço. Trata-se de investir no potencial de
produzir e convergir saberes, e não apenas priorizar o silêncio da
Biblioteca. 
    O projeto consiste na oferta de ações periódicas de incentivo à
leitura e promoção cultural, possibilitando a integração da biblioteca
com a comunidade universitária e comunidade externa.
      Dentre as ações propostas no projeto Biblioteca Portas Abertas,
estão: 

    Estas ações compõem o projeto Biblioteca Portas Abertas,
contemplado e financiado pelo Edital Campus de Cultura da Udesc
2021.
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OFICINEIRA

Ana Carolina tem formação superior em História,
atualmente estudante de Artes Visuais no Ceart, e

aluna da pós-graduação em Arteterapia. Seu
processo com a ilustração é de longa data, mas

aflorou com muita potência entre os anos de 2018 e
2019, quando entrou para o curso de artes.

Atualmente desenvolve trabalhos audiovisuais bem
experimentais e evoca para seus trabalhos toda

uma reflexão sobre a expressão do si mesmo, sobre
os sonhos, natureza e questões de identidade. 

 
 
 



OBJETIVOS 
DA OFICINA

A Oficina “Ilustração Intuitiva: expressão de si” tem como
propósito, a produção artística a partir do processo de
internalização e da espontaneidade do sujeito criativo.
Para este propósito, a ilustração é compreendida como
uma ferramenta de acesso, aos elementos criativos que
existem dentro de cada um de nós, que se manifestam

através do silenciamento da mente, da respiração
consciente e do desprendimento da ideia: “saber fazer

arte”.
 



Folhas para desenho
Gramatura 120g
Lápis de cor
Lápis grafite
Borracha
Apontador
Livro infantil à escolher.

A oficina ocorreu na Biblioteca Central da UDESC, na sala maker
(3º andar do prédio), no dia 28 de outubro de 2022, ocorrendo a
partir das 09h.

A quantidade de participantes era de 5 pessoas.

Os materias necessários para oficina foram:

A OFICINA




